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9.12.2015 A8-0342/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Cristian Dan Preda 

v mene skupiny PPE 

Neena Gill 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom 

2015/2096(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. vyzýva EÚ a Vietnam, aby v rámci 

rokovaní o dohode o voľnom obchode 

pracovali na vytvorení nástroja na 

monitorovanie vývoja v oblasti ľudských 

práv a vychádzali pritom z 

predchádzajúcich obchodných dohôd EÚ 

s tretími krajinami, ktoré takýto nástroj 

obsahujú; 

14. víta uzavretie rokovaní o dohode o 

voľnom obchode; rozhodne sa domnieva, 

že je nutné, aby dohoda o komplexnom 

partnerstve a spolupráci a dohoda o 

voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom 

prispeli k posilneniu ľudských práv vo 

Vietname; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0342/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Cristian Dan Preda 

v mene skupiny PPE 

Neena Gill 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom 

2015/2096(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 45 – úvodná časť 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

45. požaduje zavedenie pravidelného 

komunikačného mechanizmu alebo 

fóra medzi ESVČ a Parlamentom, 

aby sa zabezpečila transparentnosť 

a aby sa Parlamentu umožnilo 

monitorovať vykonávanie cieľov 
komplexnej dohody o partnerstve a 

spolupráci; trvá na tom, že takýto 

mechanizmus by mal obsahovať 

tieto prvky: 

– informovanie Parlamentu 

o cieľoch, ktoré sa sledujú 

prostredníctvom opatrení 

a pozícií EÚ, a o všetkých 

otázkach týkajúcich sa 

Vietnamu; 

– poskytovanie informácií pre 

Parlament, v ktorých sa 

zhodnotia výsledky opatrení, 

ktoré prijali EÚ a Vietnam, a v 

ktorých sa zdôrazní vývoj 
situácie v oblasti ľudských 

práv, slobody prejavu a 

právneho štátu v krajine, a to 

najmä tým, že: 

– v rámci náležitých 

postupov zachovania 

45. zdôrazňuje, že podľa článku 218 ods. 

10 ZFEÚ musí byť Parlament ihneď a v 

plnom rozsahu informovaný vo všetkých 

etapách konania, pokiaľ ide o komplexnú 

dohodu o partnerstve a spolupráci; trvá na 

tom, že v rámci tohto postupu by sa 

Parlamentu mali poskytnúť aj rozsiahle 

písomné informácie o cieľoch, ktoré sa 

sledujú prostredníctvom opatrení a pozícií 

EÚ, najmä čo sa týka vývoja situácie v 

oblasti ľudských práv, slobody prejavu a 

právneho štátu v krajine; okrem toho 

kladie dôraz na zásadnú úlohu, ktorú 

zohrávajú kontaktné miesta v rámci 

delegácie EÚ pri monitorovaní ľudských 

práv v krajine; 
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tajomstva sa umožní 

prístup k príslušným 

interným dokumentom 

ESVČ; 

– pri brífingoch pred 

schôdzami výboru pre 

spoluprácu sa 

Parlamentu udelí štatút 

pozorovateľa a umožní 

sa mu prístup 

k dokumentom 

poskytovaným Rade 

a Komisii; 

– do prípravy týchto 

informácií a hodnotenia 

situácie sa zapojí 

občianska spoločnosť;  

Or. en 

 

 


