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Изменение 1
Фил Бениън

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. припомня, че на 17 декември 
2015 г. Парламентът даде своето 
одобрение за Рамковото споразумение 
за всестранно партньорство и 
сътрудничество (СПС) между ЕС и 
Виетнам1, което определя бъдещите 
отношения и има за цел да засили по-
нататъшното сътрудничество по 
отношение на глобалните и 
регионалните предизвикателства;

1. припомня, че на 17 декември 
2015 г. Парламентът даде своето 
одобрение за Рамковото споразумение 
за всестранно партньорство и 
сътрудничество (СПС) между ЕС и 
Виетнам1, което определя бъдещите 
отношения и има за цел да засили по-
нататъшното сътрудничество по 
отношение на глобалните и 
регионалните предизвикателства; 
изразява съжаление, че Комисията не 
е извършила предварително 
всеобхватна оценка на въздействието 
върху правата на човека; призовава 
Комисията да го направи сега; със 
загриженост отбелязва, че от 
влизането в сила на СПС са се 
засилили сериозните нарушения на 
правата на човека;

_________________ _________________
1 Приети текстове, P8_TA(2015)0467. 1 Приети текстове, P8_TA(2015)0467.

Or. en

Изменение 2
Хейди Хаутала
от името на групата Greens/EFA

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. припомня, че на 17 декември 
2015 г. Парламентът даде своето 
одобрение за Рамковото споразумение 
за всестранно партньорство и 

1. припомня, че на 17 декември 
2015 г. Парламентът даде своето 
одобрение за Рамковото споразумение 
за всестранно партньорство и 
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сътрудничество (СПС) между ЕС и 
Виетнам1, което определя бъдещите 
отношения и има за цел да засили по-
нататъшното сътрудничество по 
отношение на глобалните и 
регионалните предизвикателства;

сътрудничество (СПС) между ЕС и 
Виетнам1, което определя бъдещите 
отношения и има за цел да засили по-
нататъшното сътрудничество по 
отношение на глобалните и 
регионалните предизвикателства; със 
загриженост отбелязва, че 
сериозните нарушения на правата на 
човека са се засилили и след влизането 
в сила на СПС;

_________________ _________________
1 Приети текстове, P8_TA(2015)0467. 1 Приети текстове, P8_TA(2015)0467.

Or. en

Изменение 3
Рафаел Глюксман, Мария Нойхл, Мария Арена, Бетина Волат, Юте Гутеланд, 
Изабел Сантуш, Андреа Коцолино, Начо Санчес Амор

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. припомня, че на 17 декември 
2015 г. Парламентът даде своето 
одобрение за Рамковото споразумение 
за всестранно партньорство и 
сътрудничество (СПС) между ЕС и 
Виетнам1, което определя бъдещите 
отношения и има за цел да засили по-
нататъшното сътрудничество по 
отношение на глобалните и 
регионалните предизвикателства;

1. припомня, че на 17 декември 
2015 г. Парламентът даде своето 
одобрение за Рамковото споразумение 
за всестранно партньорство и 
сътрудничество (СПС) между ЕС и 
Виетнам1, което определя бъдещите 
отношения и има за цел да засили по-
нататъшното сътрудничество по 
отношение на глобалните и 
регионалните предизвикателства; със 
загриженост отбелязва, че 
сериозните нарушения на правата на 
човека са продължили и след 
влизането в сила на СПС;

_________________ _________________
1 Приети текстове, P8_TA(2015)0467. 1 Приети текстове, P8_TA(2015)0467.

Or. en
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Изменение 4
Мартин Хоруд, Илхан Кючюк, Петрас Аущревичюс, Ирина Фон Визе

Проект на становище
Параграф 1a (нов)

Проект на становище Изменение

1а. припомня, че през 2014 г. 
Парламентът поиска от Комисията 
да извърши оценка на въздействието 
върху правата на човека на 
предвиденото Споразумение за 
свободна търговия с Виетнам — 
призив, който беше повторен от 
европейския омбудсман през 2015 г. — 
и отбелязва, че такава оценка все още 
не е извършена; отново изтъква 
призива към Комисията да извърши 
такава оценка преди влизане в сила на 
споразумението;

Or. en

Изменение 5
Урмас Пает

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. подчертава стратегическото 
значение на Виетнам като ключов 
партньор на ЕС в Югоизточна Азия и 
сред държавите от АСЕАН, по-
специално, но не само във връзка с 
преговорите относно изменението на 
климата, доброто управление, 
устойчивото развитие, икономическия и 
социалния напредък и борбата срещу 
тероризма;

2. подчертава стратегическото 
значение на Виетнам като ключов 
партньор на ЕС в Югоизточна Азия и 
сред държавите от АСЕАН, по-
специално, но не само във връзка с 
преговорите относно изменението на 
климата, доброто управление, 
устойчивото развитие, икономическия и 
социалния напредък и борбата срещу 
тероризма; подчертава колко е важно 
ЕС и Виетнам да зачитат и прилагат 
изцяло Парижкото споразумение;

Or. en
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Изменение 6
Изабел Визелер-Лима

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. подчертава стратегическото 
значение на Виетнам като ключов 
партньор на ЕС в Югоизточна Азия и 
сред държавите от АСЕАН, по-
специално, но не само във връзка с 
преговорите относно изменението на 
климата, доброто управление, 
устойчивото развитие, икономическия и 
социалния напредък и борбата срещу 
тероризма;

2. подчертава стратегическото 
значение на Виетнам като ключов 
партньор на ЕС в Югоизточна Азия и 
сред държавите от АСЕАН, по-
специално, но не само във връзка с 
преговорите относно изменението на 
климата, доброто управление, 
устойчивото развитие, сигурността, 
икономическия и социалния напредък и 
борбата срещу тероризма; отбелязва, че 
Виетнам ще бъде председател на 
АСЕАН през 2020 г.;

Or. en

Изменение 7
Мартин Хоруд, Илхан Кючюк, Петрас Аущревичюс, Ирина Фон Визе, Урмас Пает

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. подчертава стратегическото 
значение на Виетнам като ключов 
партньор на ЕС в Югоизточна Азия и 
сред държавите от АСЕАН, по-
специално, но не само във връзка с 
преговорите относно изменението на 
климата, доброто управление, 
устойчивото развитие, икономическия и 
социалния напредък и борбата срещу 
тероризма;

2. подчертава стратегическото 
значение на Виетнам като ключов 
партньор на ЕС в Югоизточна Азия и 
сред държавите от АСЕАН, по-
специално, но не само във връзка с 
преговорите относно изменението на 
климата, доброто управление, 
устойчивото развитие, икономическия и 
социалния напредък и борбата срещу 
тероризма и напредъка в областта на 
правата на човека и демократичната 
реформа;
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Or. en

Изменение 8
Изабел Визелер-Лима

Проект на становище
Параграф 2a (нов)

Проект на становище Изменение

2a. приветства Споразумението 
между ЕС и правителството на 
Виетнам за създаване на рамка за 
участието на Виетнам в операциите 
на ЕС за управление на кризи, 
подписано на 17 октомври 2019 г.; 
подчертава, че Виетнам ще бъде 
втората страна партньор в Азия, 
която ще подпише Рамково 
споразумение за участие с ЕС; 
подчертава, че Споразумението е 
значителна стъпка напред в 
отношенията между ЕС и Виетнам;

Or. en

Изменение 9
Фил Бениън

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. отбелязва усилията на Виетнам 
да предприеме амбициозна програма за 
реформи, по-специално относно 
екологичните и трудовите права на 
главата относно устойчивото развитие 
от споразумението за свободна 
търговия; приветства ратифицирането 
на шест от осемте основни конвенции 
на МОТ, а именно № 29 относно 
принудителния труд, № 100 и № 111 
относно недискриминацията, № 138 и 

3. отбелязва усилията на Виетнам 
да предприеме програма за реформи, по-
специално относно екологичните и 
трудовите права на главата относно 
устойчивото развитие от 
споразумението за свободна търговия; 
приветства ратифицирането на шест от 
осемте основни конвенции на МОТ, а 
именно № 29 относно принудителния 
труд, № 100 и № 111 относно 
недискриминацията, № 138 и № 182 
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№ 182 относно детския труд и съвсем 
наскоро — № 98 относно правото на 
организиране и колективно договаряне; 
призовава правителството на Виетнам 
бързо да ратифицира и останалите 
конвенции;

относно детския труд и съвсем 
наскоро — № 98 относно правото на 
организиране и колективно договаряне; 
призовава правителството на Виетнам 
бързо да ратифицира и напълно да 
приложи и останалите конвенции; 
изразява съжаление от факта, че 
текстът на главата относно 
устойчивото развитие не създава 
задължение за ратифициране на 
останалите конвенции; призовава за 
разширяване на ефективния 
механизъм, приложим към 
търговската реализация на 
споразумението за свободна търговия, 
така че да обхваща и главата 
относно търговията и устойчивото 
развитие (ТУР), и ясен, публичен и 
обвързващ график за ратифициране на 
конвенциите на МОТ № 87 за 
синдикалната свобода и закрила на 
правото на синдикално организиране 
и № 105 относно премахването на 
принудителния труд;

Or. en

Изменение 10
Рафаел Глюксман, Мария Нойхл, Мария Арена, Бетина Волат, Изабел Сантуш, 
Андреа Коцолино, Начо Санчес Амор

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. отбелязва усилията на Виетнам 
да предприеме амбициозна програма за 
реформи, по-специално относно 
екологичните и трудовите права на 
главата относно устойчивото развитие 
от споразумението за свободна 
търговия; приветства ратифицирането 
на шест от осемте основни конвенции 
на МОТ, а именно № 29 относно 
принудителния труд, № 100 и № 111 

3. отбелязва усилията на Виетнам 
да предприеме програма за реформи, по-
специално относно екологичните и 
трудовите права на главата относно 
устойчивото развитие от 
споразумението за свободна търговия; 
приветства ратифицирането на шест от 
осемте основни конвенции на МОТ, а 
именно № 29 относно принудителния 
труд, № 100 и № 111 относно 
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относно недискриминацията, № 138 и 
№ 182 относно детския труд и съвсем 
наскоро — № 98 относно правото на 
организиране и колективно договаряне; 
призовава правителството на Виетнам 
бързо да ратифицира и останалите 
конвенции;

недискриминацията, № 138 и № 182 
относно детския труд и съвсем 
наскоро — № 98 относно правото на 
организиране и колективно договаряне; 
призовава правителството на Виетнам 
бързо да ратифицира и напълно да 
приложи и останалите конвенции; 
изразява съжаление, че главата 
относно устойчивото развитие не 
създава правно или обвързващо 
задължение; призовава за публичен и 
обвързващ календар за ратификация 
на конвенциите на МОТ № 87 за 
синдикалната свобода и закрила на 
правото на синдикално организиране 
и № 105 относно премахването на 
принудителния труд;

Or. en

Изменение 11
Траян Бъсеску

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. отбелязва усилията на Виетнам 
да предприеме амбициозна програма за 
реформи, по-специално относно 
екологичните и трудовите права на 
главата относно устойчивото развитие 
от споразумението за свободна 
търговия; приветства ратифицирането 
на шест от осемте основни конвенции 
на МОТ, а именно № 29 относно 
принудителния труд, № 100 и № 111 
относно недискриминацията, № 138 и 
№ 182 относно детския труд и съвсем 
наскоро — № 98 относно правото на 
организиране и колективно договаряне; 
призовава правителството на Виетнам 
бързо да ратифицира и останалите 
конвенции;

3. отбелязва усилията на Виетнам 
да предприеме амбициозна програма за 
реформи, по-специално относно 
екологичните и трудовите права на 
главата относно устойчивото развитие 
от споразумението за свободна 
търговия; призовава виетнамското 
правителство да предприеме всички 
подходящи законодателни и 
незаконодателни мерки, за да 
гарантира възможно най-високите 
стандарти на права на човека — 
включително, но и не само стандарти 
за околната среда и за труда, както и 
да гарантира тяхното ефективно 
зачитане и прилагане; приветства 
ратифицирането на шест от осемте 
основни конвенции на МОТ, а именно 
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№ 29 относно принудителния труд, 
№ 100 и № 111 относно 
недискриминацията, № 138 и № 182 
относно детския труд и съвсем наскоро 
— № 98 относно правото на 
организиране и колективно договаряне; 
настоятелно призовава 
правителството на Виетнам бързо да 
ратифицира и останалите конвенции;

Or. en

Изменение 12
Фабио Масимо Касталдо

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. отбелязва усилията на Виетнам 
да предприеме амбициозна програма за 
реформи, по-специално относно 
екологичните и трудовите права на 
главата относно устойчивото развитие 
от споразумението за свободна 
търговия; приветства ратифицирането 
на шест от осемте основни конвенции 
на МОТ, а именно № 29 относно 
принудителния труд, № 100 и № 111 
относно недискриминацията, № 138 и 
№ 182 относно детския труд и съвсем 
наскоро — № 98 относно правото на 
организиране и колективно договаряне; 
призовава правителството на Виетнам 
бързо да ратифицира и останалите 
конвенции;

3. отбелязва усилията на Виетнам 
да предприеме амбициозна програма за 
реформи, по-специално относно 
екологичните и трудовите права на 
главата относно устойчивото развитие 
от споразумението за свободна 
търговия; приветства ратифицирането 
на шест от осемте основни конвенции 
на МОТ, а именно № 29 относно 
принудителния труд, № 100 и № 111 
относно недискриминацията, № 138 и 
№ 182 относно детския труд и съвсем 
наскоро — № 98 относно правото на 
организиране и колективно договаряне; 
призовава правителството на Виетнам 
бързо да ратифицира и останалите 
конвенции, а именно конвенции № 105 
относно премахването на 
принудителния труд и № 87 за 
синдикалната свобода и закрила на 
правото на синдикално организиране; 
счита, че осигуряването от 
правителството на неговите 
граждани на предвидените от 
въпросните конвенции защити следва 
да представлява предпоставка за 
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влизането в сила на споразумението 
за свободна търговия;

Or. en

Изменение 13
Хейди Хаутала
от името на групата Greens/EFA

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. отбелязва усилията на Виетнам 
да предприеме амбициозна програма за 
реформи, по-специално относно 
екологичните и трудовите права на 
главата относно устойчивото развитие 
от споразумението за свободна 
търговия; приветства ратифицирането 
на шест от осемте основни конвенции 
на МОТ, а именно № 29 относно 
принудителния труд, № 100 и № 111 
относно недискриминацията, № 138 и 
№ 182 относно детския труд и съвсем 
наскоро — № 98 относно правото на 
организиране и колективно договаряне; 
призовава правителството на Виетнам 
бързо да ратифицира и останалите 
конвенции;

3. отбелязва усилията на Виетнам 
да предприеме програма за реформи, по-
специално относно екологичните и 
трудовите права на главата относно 
устойчивото развитие от 
споразумението за свободна търговия; 
приветства ратифицирането на шест от 
осемте основни конвенции на МОТ, а 
именно № 29 относно принудителния 
труд, № 100 и № 111 относно 
недискриминацията, № 138 и № 182 
относно детския труд и съвсем 
наскоро — № 98 относно правото на 
организиране и колективно договаряне; 
призовава правителството на Виетнам 
бързо да ратифицира и напълно да 
приложи и останалите конвенции; 
подчертава обаче, че пълното 
прилагане на конвенциите на МОТ не 
е възможно, докато не бъде 
преразгледан виетнамският 
Наказателен кодекс в съответствие с 
международните стандарти и 
задължения в областта на правата 
на човека;

Or. en

Изменение 14
Леополдо Лопес Хил
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Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. отбелязва усилията на Виетнам 
да предприеме амбициозна програма за 
реформи, по-специално относно 
екологичните и трудовите права на 
главата относно устойчивото развитие 
от споразумението за свободна 
търговия; приветства ратифицирането 
на шест от осемте основни конвенции 
на МОТ, а именно № 29 относно 
принудителния труд, № 100 и № 111 
относно недискриминацията, № 138 и 
№ 182 относно детския труд и съвсем 
наскоро — № 98 относно правото на 
организиране и колективно договаряне; 
призовава правителството на Виетнам 
бързо да ратифицира и останалите 
конвенции;

3. отбелязва усилията на Виетнам 
да предприеме амбициозна програма за 
реформи, по-специално относно 
екологичните и трудовите права на 
главата относно устойчивото развитие 
от споразумението за свободна 
търговия; приветства ратифицирането 
на шест от осемте основни конвенции 
на МОТ, а именно № 29 относно 
принудителния труд, № 100 и № 111 
относно недискриминацията, № 138 и 
№ 182 относно детския труд и съвсем 
наскоро — № 98 относно правото на 
организиране и колективно договаряне; 
настоятелно призовава 
правителството на Виетнам бързо да 
ратифицира и останалите конвенции;

Or. es

Изменение 15
Хейди Хаутала
от името на групата Greens/EFA

Проект на становище
Параграф 3а (нов)

Проект на становище Изменение

3а. изразява дълбоко съжаление 
относно влошаването на климата за 
защитниците на правата на човека и 
журналистите във Виетнам и 
осъжда всички актове на насилие, 
политически мотивирани обвинения, 
произволно задържане, използване на 
непожелано наблюдение, тормоз, 
присъди и обвинения спрямо тези 
лица; призовава виетнамските органи 
незабавно и безусловно да освободят 
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всички защитници на правата на 
човека и други лица, лишени от 
свобода заради убежденията си, 
които са задържани и осъдени само 
заради упражняването на правото им 
на свобода на изразяване, и да 
оттеглят всички обвинения срещу 
тях;

Or. en

Изменение 16
Рафаел Глюксман, Мария Нойхл, Мария Арена, Бетина Волат, Юте Гутеланд, 
Изабел Сантуш, Андреа Коцолино, Начо Санчес Амор

Проект на становище
Параграф 3а (нов)

Проект на становище Изменение

3а. подчертава, че правата на 
труд и синдикалните свободи, 
включително тези, които са 
залегнали в основните конвенции на 
МОТ, не са отразени в действащия 
Наказателен кодекс; продължава да 
бъде загрижен от това, че Виетнам е 
отхвърлил голям брой препоръки, 
направени по време на всеобщия 
периодичен преглед през март 2019 г. 
относно Наказателния кодекс с цел 
привеждането му в съответствие с 
Международния пакт за граждански 
и политически права; призовава 
виетнамските органи да изпълнят 
тези препоръки с ясни и публични 
целеви показатели и календар;

Or. en

Изменение 17
Фил Бениън

Проект на становище
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Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. продължава да бъде загрижен 
относно нарушенията на правата на 
човека, включително прилагането на 
смъртното наказание във Виетнам; 
призовава Виетнам да въведе 
мораториум и да пристъпи към 
премахване на смъртното наказание; 
подчертава, че правата на човека 
представляват крайъгълен камък на 
главата за търговията и устойчивото 
развитие на ССТ; призовава за 
периодично извършване на оценка на 
въздействието на споразумението;

4. продължава да бъде загрижен 
относно нарушенията на правата на 
човека, включително прилагането на 
смъртното наказание във Виетнам; 
призовава Виетнам да въведе 
мораториум и да пристъпи към 
премахване на смъртното наказание; 
изразява дълбоко съжаление относно 
факта, че броят на политическите 
затворници, сред които активисти в 
областта на правата на човека, 
труда, религиозни активисти и 
активисти в областта на религията 
и околната среда, журналисти и 
автори на блогове, се е увеличил 
драстично през последните години, и 
призовава за незабавно освобождаване 
на всички задържани за мирни 
дейности лица; подчертава, че правата 
на човека следва да представляват 
крайъгълен камък на главата за 
търговията и устойчивото развитие на 
ССТ; изразява съжаление, че 
споразумението за свободна търговия 
е съсредоточено върху ограничен 
набор от права, главно основните 
конвенции на МОТ; следователно 
призовава за всеобхватна глава 
относно правата на човека, която да 
бъде придружена от механизъм за 
прилагане, за да се гарантира нейното 
прилагане на практика; призовава за 
периодично независимо извършване на 
оценка на въздействието на 
споразумението;

Or. en

Изменение 18
Рафаел Глюксман, Мария Нойхл, Мария Арена, Бетина Волат, Изабел Сантуш, 
Андреа Коцолино, Начо Санчес Амор
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Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. продължава да бъде загрижен 
относно нарушенията на правата на 
човека, включително прилагането на 
смъртното наказание във Виетнам; 
призовава Виетнам да въведе 
мораториум и да пристъпи към 
премахване на смъртното наказание; 
подчертава, че правата на човека 
представляват крайъгълен камък на 
главата за търговията и 
устойчивото развитие на ССТ; 
призовава за периодично извършване на 
оценка на въздействието на 
споразумението;

4. продължава да бъде загрижен 
относно нарушенията на правата на 
човека, включително прилагането на 
смъртното наказание във Виетнам; 
призовава Виетнам да въведе 
мораториум и да пристъпи към 
премахване на смъртното наказание; 
призовава за периодично извършване на 
оценка на въздействието на 
споразумението; изразява дълбоко 
съжаление относно факта, че броят 
на политическите затворници, сред 
които активисти в областта на 
правата на човека, труда, религиозни 
активисти и активисти в областта 
на религията и околната среда, 
журналисти и автори на блогове, се е 
увеличил драстично през последните 
години, и призовава за незабавно и 
безусловно освобождаване на всички 
задържани лица за мирното 
упражняване на своята свобода на 
изразяване;

Or. en

Изменение 19
Малик Азмани, Лише Схренемахер, Илхан Кючюк, Клемен Грошел, Петрас 
Аущревичюс, Хавиер Нарт

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. продължава да бъде загрижен 
относно нарушенията на правата на 
човека, включително прилагането на 
смъртното наказание във Виетнам; 
призовава Виетнам да въведе 
мораториум и да пристъпи към 

4. продължава да бъде много 
загрижен относно различните и 
постоянни нарушения на правата на 
човека във Виетнам, включително 
тежките мерки срещу защитниците 
на правата на човека и организациите 
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премахване на смъртното наказание; 
подчертава, че правата на човека 
представляват крайъгълен камък на 
главата за търговията и устойчивото 
развитие на ССТ; призовава за 
периодично извършване на оценка на 
въздействието на споразумението;

на гражданското общество, 
ограничаването на свободата на 
медиите, свободата на изразяване и 
на сдружаване, както и прилагането на 
смъртното наказание; призовава 
Виетнам да въведе мораториум на 
смъртното наказание и да пристъпи 
към премахването му; призовава също 
Виетнам да отмени своя Закон за 
киберсигурността, да освободи всички 
политически затворници и да въведе 
бърз график за ратификация и 
прилагане на останалите конвенции 
на МОТ; подчертава, че правата на 
човека представляват крайъгълен камък 
на главата за търговията и устойчивото 
развитие на ССТ; призовава за 
периодично извършване на оценка на 
напредъка в областта на правата на 
човека и социалното развитие, както 
и на въздействието на споразумението;

Or. en

Изменение 20
Хейди Хаутала
от името на групата Greens/EFA

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. продължава да бъде загрижен 
относно нарушенията на правата на 
човека, включително прилагането на 
смъртното наказание във Виетнам; 
призовава Виетнам да въведе 
мораториум и да пристъпи към 
премахване на смъртното наказание; 
подчертава, че правата на човека 
представляват крайъгълен камък на 
главата за търговията и устойчивото 
развитие на ССТ; призовава за 
периодично извършване на оценка на 
въздействието на споразумението;

4. продължава да бъде загрижен 
относно нарушенията на правата на 
човека, включително прилагането на 
смъртното наказание във Виетнам; 
припомня своето противопоставяне 
на смъртното наказание при всички 
обстоятелства; призовава Виетнам да 
въведе незабавен мораториум като 
стъпка към премахване на смъртното 
наказание; подчертава, че правата на 
човека следва да представляват 
крайъгълен камък на главата за 
търговията и устойчивото развитие на 
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ССТ; изразява съжаление, че вместо 
това то е съсредоточено само върху 
ограничен набор от права, главно 
основните конвенции на МОТ; 
подчертава, че това е недостатъчно 
и следователно призовава за неговото 
преразглеждане, така че правата на 
човека да бъдат включени по 
всеобхватен начин, и споразумението 
да бъде придружено от механизъм за 
прилагане, с който ще се гарантира 
ефективното му прилагане; призовава 
за периодично извършване на оценка на 
въздействието на споразумението;

Or. en

Изменение 21
Траян Бъсеску

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. продължава да бъде загрижен 
относно нарушенията на правата на 
човека, включително прилагането на 
смъртното наказание във Виетнам; 
призовава Виетнам да въведе 
мораториум и да пристъпи към 
премахване на смъртното наказание; 
подчертава, че правата на човека 
представляват крайъгълен камък на 
главата за търговията и устойчивото 
развитие на ССТ; призовава за 
периодично извършване на оценка на 
въздействието на споразумението;

4. продължава да бъде загрижен 
относно нарушенията на правата на 
човека, включително прилагането на 
смъртното наказание във Виетнам; 
настоятелно призовава Виетнам да 
въведе мораториум и да пристъпи 
незабавно към премахване на смъртното 
наказание; със загриженост отбелязва 
продължаващото ограничаване на 
свободата на изразяване, сдружаване 
и мирни събирания във Виетнам, 
подчертавано неколкократно — 
в резолюциите на Европейския 
парламент по неотложни въпроси от 
14 декември 2017 г. и 9 юни 2016 г., — 
състоянието на правата на човека 
във Виетнам поражда дълбока 
загриженост и сериозни безпокойства 
относно заявения от държавата 
ангажимент за зачитане на правата 
на човека: подчертава, че правата на 
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човека представляват крайъгълен камък 
на главата за търговията и устойчивото 
развитие на ССТ;

Or. en

Изменение 22
Михал Шимечка

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. продължава да бъде загрижен 
относно нарушенията на правата на 
човека, включително прилагането на 
смъртното наказание във Виетнам; 
призовава Виетнам да въведе 
мораториум и да пристъпи към 
премахване на смъртното наказание; 
подчертава, че правата на човека 
представляват крайъгълен камък на 
главата за търговията и устойчивото 
развитие на ССТ; призовава за 
периодично извършване на оценка на 
въздействието на споразумението;

4. продължава да бъде загрижен 
относно продължаващите нарушения 
на правата на човека, включително 
издаването на присъди, 
политическото сплашване, 
наблюдението, тормоза, 
нападенията, отвличанията и 
несправедливите съдебни процеси на 
политически активисти, 
журналисти, автори на блогове, 
дисиденти и защитници на правата 
на човека, както и прилагането на 
смъртното наказание във Виетнам; 
призовава Виетнам да спазва 
международното право и 
международните задължения в 
областта на правата на човека и да 
въведе мораториум и да пристъпи към 
премахване на смъртното наказание; 
подчертава, че правата на човека 
представляват крайъгълен камък на 
главата за търговията и устойчивото 
развитие на ССТ; призовава за 
периодично извършване на оценка на 
въздействието на споразумението;

Or. en

Изменение 23
Фабио Масимо Касталдо
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Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. продължава да бъде загрижен 
относно нарушенията на правата на 
човека, включително прилагането на 
смъртното наказание във Виетнам; 
призовава Виетнам да въведе 
мораториум и да пристъпи към 
премахване на смъртното наказание; 
подчертава, че правата на човека 
представляват крайъгълен камък на 
главата за търговията и устойчивото 
развитие на ССТ; призовава за 
периодично извършване на оценка на 
въздействието на споразумението;

4. продължава да бъде загрижен 
относно нарушенията на правата на 
човека, включително прилагането на 
смъртното наказание във Виетнам; 
призовава Виетнам да въведе 
мораториум и да пристъпи към 
премахване на смъртното наказание; 
припомня, че виетнамското 
правителство не е внесло изменения в 
законодателството си относно 
националната сигурност; напротив, 
наскоро то е засилило тежките 
мерки срещу защитниците на 
правата на човека, членовете на 
гражданското общество, 
религиозните групи и лицата, които 
изразяват становища, считани за 
критика към правителството; 
призовава виетнамското 
правителство да измени или отмени 
членовете от Наказателния кодекс, с 
които е възможно да се 
злоупотребява с цел потискане на 
несъгласието, като например 
член 258, параграф 331, член 88, 
параграф 117 и член 79, параграф 109, 
както и Закона за киберсигурността; 
подчертава, че правата на човека 
представляват крайъгълен камък на 
главата за търговията и устойчивото 
развитие на ССТ; призовава за 
периодично извършване на оценка на 
въздействието на споразумението;

Or. en

Изменение 24
Урмас Пает

Проект на становище
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Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. продължава да бъде загрижен 
относно нарушенията на правата на 
човека, включително прилагането на 
смъртното наказание във Виетнам; 
призовава Виетнам да въведе 
мораториум и да пристъпи към 
премахване на смъртното наказание; 
подчертава, че правата на човека 
представляват крайъгълен камък на 
главата за търговията и устойчивото 
развитие на ССТ; призовава за 
периодично извършване на оценка на 
въздействието на споразумението;

4. продължава да бъде загрижен 
относно нарушенията на правата на 
човека, включително прилагането на 
смъртното наказание във Виетнам; 
призовава Виетнам да въведе 
мораториум и да пристъпи към 
премахване на смъртното наказание; 
призовава Виетнам да преразгледа 
Наказателния кодекс и новия Закон за 
киберсигурността, за да го приведе в 
съответствие с международните 
стандарти; подчертава, че правата на 
човека представляват крайъгълен камък 
на главата за търговията и устойчивото 
развитие на ССТ; призовава за 
периодично извършване на оценка на 
въздействието на споразумението;

Or. en

Изменение 25
Мартин Хоруд, Илхан Кючюк, Петрас Аущревичюс, Ирина Фон Визе

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. продължава да бъде загрижен 
относно нарушенията на правата на 
човека, включително прилагането на 
смъртното наказание във Виетнам; 
призовава Виетнам да въведе 
мораториум и да пристъпи към 
премахване на смъртното наказание; 
подчертава, че правата на човека 
представляват крайъгълен камък на 
главата за търговията и устойчивото 
развитие на ССТ; призовава за 
периодично извършване на оценка на 
въздействието на споразумението;

4. продължава да бъде загрижен 
относно нарушенията на правата на 
човека, включително прилагането на 
смъртното наказание във Виетнам; 
призовава Виетнам да въведе 
мораториум и да пристъпи към 
премахване на смъртното наказание; 
подчертава, че правата на човека 
представляват крайъгълен камък на 
главата за търговията и устойчивото 
развитие на ССТ; призовава за 
внимателно и редовно извършване на 
оценка на въздействието на 
споразумението върху правата на 
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човека чрез независимо наблюдение и 
механизъм за подаване на оплаквания;

Or. en

Изменение 26
Леополдо Лопес Хил

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. продължава да бъде загрижен 
относно нарушенията на правата на 
човека, включително прилагането на 
смъртното наказание във Виетнам; 
призовава Виетнам да въведе 
мораториум и да пристъпи към 
премахване на смъртното наказание; 
подчертава, че правата на човека 
представляват крайъгълен камък на 
главата за търговията и устойчивото 
развитие на ССТ; призовава за 
периодично извършване на оценка на 
въздействието на споразумението;

4. продължава да бъде загрижен 
относно нарушенията на правата на 
човека, включително прилагането на 
смъртното наказание във Виетнам; 
призовава Виетнам да въведе 
мораториум и да пристъпи към 
премахване на смъртното наказание; 
подчертава, че правата на човека 
представляват крайъгълен камък на 
главата за търговията и устойчивото 
развитие на ССТ; призовава за 
ежегодно извършване на оценка на 
въздействието на споразумението;

Or. es

Изменение 27
Траян Бъсеску

Проект на становище
Параграф 4 — алинея 1 (нова)

Проект на становище Изменение

настоятелно призовава Виетнам да 
спазва международните стандарти в 
областта на бизнеса и правата на 
човека, като припомня Ръководните 
принципи на Организацията на 
обединените нации за бизнес и права 
на човека, според които се изисква 
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строго спазване на комплексна 
проверка на веригата за доставки, 
създаването на национални 
законодателни рамки, които 
гарантират корпоративна 
отговорност, прозрачност и 
отчетност, както и задължение за 
предотвратяване и смекчаване на 
отрицателните въздействия върху 
правата на човека; подчертава колко 
е важно да се наблюдава и оценява 
въздействието на това споразумение 
върху устойчивото развитие чрез 
съответните им политики, 
практики, процедури за участие и 
институции;

Or. en

Изменение 28
Хейди Хаутала
от името на групата Greens/EFA

Проект на становище
Параграф 4а (нов)

Проект на становище Изменение

4a. призовава органите на 
Виетнам да отменят, преразгледат 
или изменят всички репресивни 
закони, по-специално Наказателния 
кодекс, Закона за киберсигурността и 
Закона за убежденията и религията, 
и да гарантират, че цялото 
законодателство е в съответствие с 
международните стандарти и 
задължения в областта на правата 
на човека, включително 
Международния пакт за граждански 
и политически права, по който 
Виетнам е страна; призовава 
правителството да приведе 
законодателството, което урежда 
публичните събирания и 
демонстрации, в съответствие с 
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правото на свобода на събиранията и 
сдружаванията;

Or. en

Изменение 29
Изабел Визелер-Лима

Проект на становище
Параграф 4а (нов)

Проект на становище Изменение

4a. призовава Виетнам — за да 
покаже своята добра воля — 
незабавно да приложи вече 
представените изисквания по 
отношение на правата на човека, 
приети в резолюцията на ЕП относно 
Споразумението за партньорство и 
сътрудничество с Виетнам от 17 
декември 2015 г., наред с другото, 
като преразгледа Наказателния 
кодекс, за да се въздържа от 
потискане на мирното упражняване 
на правото на свобода на изразяване, 
събирания и сдружавания, както и да 
освободи лишените от свобода заради 
убежденията им, 

Or. en

Изменение 30
Мартин Хоруд, Илхан Кючюк, Петрас Аущревичюс, Ирина Фон Визе, Урмас Пает

Проект на становище
Параграф 4а (нов)

Проект на становище Изменение

4a. отбелязва, а след това и 
изразява съжаление, че текстът на 
главата относно устойчивостта не 
включва позоваване на правата на 
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човека, които са основен аспект на 
доброто и устойчиво управление, 
както и част от основополагащите 
принципи на Европейския съюз; 
следователно правата на човека би 
трябвало да са неразделна част от 
всяко споразумение между ЕС и 
трета държава;

Or. en

Изменение 31
Рафаел Глюксман, Мария Нойхл, Мария Арена, Бетина Волат, Изабел Сантуш, 
Андреа Коцолино, Начо Санчес Амор

Проект на становище
Параграф 4а (нов)

Проект на становище Изменение

4a. призовава органите на 
Виетнам да отменят Закона за 
киберсигурността и да приведат 
законодателството, което урежда 
публичните събирания и 
демонстрации, в съответствие с 
международното законодателството 
относно свободата на събирания и на 
сдружаванията;

Or. en

Изменение 32
Хейди Хаутала
от името на групата Greens/EFA

Проект на становище
Параграф 4 б (нов)

Проект на становище Изменение

4б. изразява съжаление относно 
отказа на Европейската комисия да 
извърши оценка на правата на човека 
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във връзка със Споразумението за 
свободна търговия между ЕС и 
Виетнам, което противоречи на 
решението на омбудсмана на ЕС от 
2015 г., както и на Плана за действие 
на ЕС относно правата на човека и 
демокрацията; призовава 
Европейската комисия да извърши 
оценка на въздействието върху 
правата на човека преди 
ратифициране на Споразумението за 
свободна търговия;

Or. en

Изменение 33
Рафаел Глюксман, Мария Нойхл, Мария Арена, Бетина Волат, Изабел Сантуш, 
Андреа Коцолино, Начо Санчес Амор

Проект на становище
Параграф 4 б (нов)

Проект на становище Изменение

4б. подчертава, че правата на 
човека представляват крайъгълен 
камък на главата за търговията и 
устойчивото развитие на ССТ: 
изразява съжаление, че вместо това 
то е съсредоточено само върху 
ограничен набор от права; 
следователно призовава за 
всеобхватна глава относно правата 
на човека с мерки за изпълнение, 
целеви показатели и календар; 
призовава за периодична оценка на 
въздействието на споразумението;

Or. en

Изменение 34
Рафаел Глюксман, Мария Нойхл, Мария Арена, Бетина Волат, Изабел Сантуш, 
Андреа Коцолино, Начо Санчес Амор
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Проект на становище
Параграф 4 в (нов)

Проект на становище Изменение

4в. изразява съжаление относно 
отказа на Европейската комисия да 
извърши оценка на правата на човека 
във връзка със Споразумението за 
свободна търговия между ЕС и 
Виетнам и призовава Комисията да 
извърши такава преди влизане в сила 
на споразумението;

Or. en

Изменение 35
Рафаел Глюксман, Мария Нойхл, Мария Арена, Бетина Волат, Изабел Сантуш, 
Андреа Коцолино, Начо Санчес Амор

Проект на становище
Параграф 4 г (нов)

Проект на становище Изменение

4г. изисква към главата относно 
търговията и устойчивото развитие 
да се добави механизма за уреждане на 
междудържавни спорове;

Or. en

Изменение 36
Траян Бъсеску

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава, че член 13 от ССТ 
обединява в себе си подход на 
сътрудничество, основан на общи 
ценности и интереси, при същевременно 
отчитане на различията в съответното 

5. подчертава, че член 13 от ССТ 
обединява в себе си подход на 
сътрудничество, основан на общи 
ценности и интереси, при същевременно 
отчитане на различията в съответното 
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равнище на развитие на страните; 
приветства възможността за първо 
разрешаване на въпросите, които 
попадат в обхвата на член 13 относно 
търговията и устойчивото развитие чрез 
обмен в рамките на комисията по 
търговия и устойчиво развитие; 
припомня, че дадена страна може да 
поиска свикването на експертна група, 
която да разгледа тези въпроси, в случай 
че комисията не е в състояние да ги 
разреши по задоволителен начин;

равнище на развитие на страните; 
подчертава значението на 
прилагането на всички принципи, 
заложени в член 13 от ССТ, като 
например свободата на сдружаване, 
премахването на всякакви форми на 
принудителен или задължителен 
труд, ефективното премахване на 
детския труд и премахването на 
дискриминацията в областта на 
труда и професиите; приветства 
възможността за първо разрешаване на 
въпросите, които попадат в обхвата на 
член 13 относно търговията и 
устойчивото развитие чрез обмен в 
рамките на комисията по търговия и 
устойчиво развитие; припомня, че 
дадена страна може да поиска 
свикването на експертна група, която да 
разгледа тези въпроси, в случай че 
комисията не е в състояние да ги 
разреши по задоволителен начин;

Or. en

Изменение 37
Фил Бениън

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава, че член 13 от ССТ 
обединява в себе си подход на 
сътрудничество, основан на общи 
ценности и интереси, при същевременно 
отчитане на различията в съответното 
равнище на развитие на страните; 
приветства възможността за първо 
разрешаване на въпросите, които 
попадат в обхвата на член 13 относно 
търговията и устойчивото развитие чрез 
обмен в рамките на комисията по 
търговия и устойчиво развитие; 
припомня, че дадена страна може да 

5. подчертава, че член 13 от ССТ 
обединява в себе си подход на 
сътрудничество, основан на общи 
ценности и интереси, при същевременно 
отчитане на различията в съответното 
равнище на развитие на страните; 
приветства възможността за първо 
разрешаване на въпросите, които 
попадат в обхвата на член 13 относно 
търговията и устойчивото развитие чрез 
обмен в рамките на комисията по 
търговия и устойчиво развитие; 
изразява съжаление, че в случай че 
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поиска свикването на експертна група, 
която да разгледа тези въпроси, в 
случай че комисията не е в състояние 
да ги разреши по задоволителен 
начин;

въпросите останат неразрешени, 
вторият механизъм, според който 
дадена страна може да поиска 
независима експертна група, остава 
зависим от желанието и 
собствените процедури на страните;

Or. en

Изменение 38
Хейди Хаутала
от името на групата Greens/EFA

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава, че член 13 от ССТ 
обединява в себе си подход на 
сътрудничество, основан на общи 
ценности и интереси, при същевременно 
отчитане на различията в съответното 
равнище на развитие на страните; 
приветства възможността за първо 
разрешаване на въпросите, които 
попадат в обхвата на член 13 относно 
търговията и устойчивото развитие чрез 
обмен в рамките на комисията по 
търговия и устойчиво развитие; 
припомня, че дадена страна може да 
поиска свикването на експертна група, 
която да разгледа тези въпроси, в 
случай че комисията не е в състояние 
да ги разреши по задоволителен 
начин;

5. подчертава, че член 13 от ССТ 
обединява в себе си подход на 
сътрудничество, основан на общи 
ценности и интереси, при същевременно 
отчитане на различията в съответното 
равнище на развитие на страните; 
приветства възможността за първо 
разрешаване на въпросите, които 
попадат в обхвата на член 13 относно 
търговията и устойчивото развитие чрез 
обмен в рамките на комисията по 
търговия и устойчиво развитие; 
изразява съжаление, че в случай че 
въпросите останат неразрешени, 
вторият механизъм, според който 
дадена страна може да поиска 
независима експертна група, остава 
зависим от желанието и 
собствените процедури на страните;

Or. en

Изменение 39
Рафаел Глюксман, Мария Нойхл, Мария Арена, Бетина Волат, Изабел Сантуш, 
Андреа Коцолино
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Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава, че член 13 от ССТ 
обединява в себе си подход на 
сътрудничество, основан на общи 
ценности и интереси, при същевременно 
отчитане на различията в съответното 
равнище на развитие на страните; 
приветства възможността за първо 
разрешаване на въпросите, които 
попадат в обхвата на член 13 относно 
търговията и устойчивото развитие чрез 
обмен в рамките на комисията по 
търговия и устойчиво развитие; 
припомня, че дадена страна може да 
поиска свикването на експертна група, 
която да разгледа тези въпроси, в 
случай че комисията не е в състояние 
да ги разреши по задоволителен 
начин;

5. подчертава, че член 13 от ССТ 
обединява в себе си подход на 
сътрудничество, основан на общи 
ценности и интереси, при същевременно 
отчитане на различията в съответното 
равнище на развитие на страните; 
приветства възможността за първо 
разрешаване на въпросите, които 
попадат в обхвата на член 13 относно 
търговията и устойчивото развитие чрез 
обмен в рамките на комисията по 
търговия и устойчиво развитие; 
изразява съжаление, че в случай че 
въпросите останат неразрешени, 
вторият механизъм, според който 
дадена страна може да поиска експертна 
група, остава зависим от желанието 
на страните и не разполага с правни 
гаранции;

Or. en

Изменение 40
Фил Бениън

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5a. настоятелно призовава за 
създаване на механизъм за наблюдение 
относно правата на човека и 
независим механизъм за подаване на 
оплаквания, който да осигурява на 
засегнатите граждани и местните 
заинтересовани страни ефективна 
защита с оглед преодоляване на 
потенциални отрицателни 
въздействия върху правата на човека, 
и за създаване на механизъм за 
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уреждане на спорове с разпоредба за 
налагане на санкции и 
преустановяване на ползите от 
търговията, еквивалентен на 
механизми за разпоредби за достъпа 
до пазара;

Or. en

Изменение 41
Рафаел Глюксман, Мария Нойхл, Мария Арена, Бетина Волат, Изабел Сантуш, 
Андреа Коцолино, Начо Санчес Амор

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5a. настоятелно призовава за 
създаване на независим механизъм за 
подаване на оплаквания, който да 
осигурява на засегнатите граждани и 
местните заинтересовани страни 
ефективна защита с оглед 
преодоляване на потенциални 
отрицателни въздействия върху 
правата на човека и за създаване на 
механизъм за уреждане на спорове с 
разпоредба за налагане на санкции и 
преустановяване на ползите от 
търговията;

Or. en

Изменение 42
Изабел Визелер-Лима

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5a. призовава за създаване на 
междупарламентарна група между 
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Народното събрание на Виетнам и 
ЕП с цел бързото създаване на широки 
и колкото е възможно по-независими 
вътрешни консултативни групи; 
припомня ролята на оправомощените 
вътрешни консултативни групи за 
полагане на усилия за наблюдение и 
проверка на правилното изпълнение 
на Споразумението за свободна 
търговия;

Or. en

Изменение 43
Рафаел Глюксман, Мария Нойхл, Мария Арена, Бетина Волат, Изабел Сантуш, 
Андреа Коцолино, Начо Санчес Амор

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. изтъква, че споразумението за 
свободна търговия (ССТ) създава 
институционална и правно обвързваща 
рамка със споразумението за 
партньорство и сътрудничество (СПС); 
посочва, че член 1 от СПС съдържа 
стандартна клауза за правата на човека, 
която може да доведе до 
предприемането на подходящи мерки, 
включително като крайна мярка — 
временно спиране на СПС или на части 
от него, без забавяне;

6. изтъква, че споразумението за 
свободна търговия (ССТ) създава 
институционална и правно обвързваща 
рамка със споразумението за 
партньорство и сътрудничество (СПС); 
посочва, че член 1 от СПС съдържа 
стандартна клауза за правата на човека, 
която може да доведе до 
предприемането на подходящи мерки, 
включително като крайна мярка — 
временно спиране на СПС или на части 
от него, без забавяне; припомня, че 
европейският омбудсман, в 
дело 1409/2014/MHZ относно ССТ 
между ЕС и Виетнам, установи, че 
преамбюлът на това споразумение и 
други традиционни инструменти, 
като например клаузата за 
съществения елемент на СПС и 
диалогът относно правата на човека, 
са недостатъчни за адекватно 
спазване на задълженията на ЕС, 
особено когато законодателството 
на третата държава не е в 
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съответствие с международните 
стандарти в областта на правата на 
човека;

Or. en

Изменение 44
Мартин Хоруд, Илхан Кючюк, Петрас Аущревичюс, Ирина Фон Визе, Урмас Пает

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. изтъква, че споразумението за 
свободна търговия (ССТ) създава 
институционална и правно обвързваща 
рамка със споразумението за 
партньорство и сътрудничество (СПС); 
посочва, че член 1 от СПС съдържа 
стандартна клауза за правата на човека, 
която може да доведе до 
предприемането на подходящи мерки, 
включително като крайна мярка — 
временно спиране на СПС или на части 
от него, без забавяне;

6. изтъква, че споразумението за 
свободна търговия (ССТ) създава 
институционална и правно обвързваща 
рамка със споразумението за 
партньорство и сътрудничество (СПС); 
посочва, че член 1 от СПС съдържа 
стандартна клауза за правата на човека, 
която може да доведе до 
предприемането на подходящи мерки, 
включително като крайна мярка — 
временно спиране на СПС или на части 
от него, без забавяне; отбелязва обаче, 
че няма прецедент, свързан с 
преустановяване от ЕС на 
двустранни споразумения за търговия, 
и вярва, че за да бъдат тези условия 
основателни, последиците трябва да 
произтичат от нарушения на 
споразуменията;

Or. en

Изменение 45
Изабел Визелер-Лима

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение
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6. изтъква, че споразумението за 
свободна търговия (ССТ) създава 
институционална и правно обвързваща 
рамка със споразумението за 
партньорство и сътрудничество (СПС); 
посочва, че член 1 от СПС съдържа 
стандартна клауза за правата на човека, 
която може да доведе до 
предприемането на подходящи мерки, 
включително като крайна мярка — 
временно спиране на СПС или на части 
от него, без забавяне;

6. изтъква, че споразумението за 
свободна търговия (ССТ) създава 
институционална и правно обвързваща 
рамка със споразумението за 
партньорство и сътрудничество (СПС); 
посочва, че член 1 от СПС съдържа 
стандартна клауза за правата на човека, 
която може да доведе до 
предприемането на подходящи мерки, 
включително като крайна мярка — 
временно спиране на СПС или на части 
от него, без забавяне; призовава за 
създаването на механизъм за 
наблюдение на прилагането на 
клаузата относно правата на човека; 

Or. en

Изменение 46
Траян Бъсеску

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. изтъква, че споразумението за 
свободна търговия (ССТ) създава 
институционална и правно обвързваща 
рамка със споразумението за 
партньорство и сътрудничество (СПС); 
посочва, че член 1 от СПС съдържа 
стандартна клауза за правата на човека, 
която може да доведе до 
предприемането на подходящи мерки, 
включително като крайна мярка — 
временно спиране на СПС или на части 
от него, без забавяне;

6. изтъква, че споразумението за 
свободна търговия (ССТ) създава 
институционална и правно обвързваща 
рамка със споразумението за 
партньорство и сътрудничество (СПС); 
посочва, че член 1 от СПС съдържа 
стандартна клауза за правата на човека, 
която може да доведе до 
предприемането на подходящи мерки, 
включително като крайна мярка — 
временно спиране на СПС или на части 
от него, без забавяне, в случай че 
периодичните оценки не разкрият 
усилия или видим напредък;

Or. en

Изменение 47
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Хейди Хаутала
от името на групата Greens/EFA

Проект на становище
Параграф 6 а (нов)

Проект на становище Изменение

6а. призовава ЕС и Виетнам да 
създадат независим механизъм за 
наблюдение и подаване на оплаквания 
във връзка с правата на човека, който 
да осигурява на засегнатите 
граждани и местните 
заинтересовани страни ефективно 
средство за защита, и инструмент за 
преодоляване на потенциални 
отрицателни въздействия върху 
правата на човека, които 
произтичат от Споразумението за 
свободна търговия;

Or. en

Изменение 48
Хейди Хаутала
от името на групата Greens/EFA

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. насърчава Комисията да увеличи 
техническата помощ и наличното 
финансиране за Виетнам и неговото 
независимо гражданско общество, за да 
подкрепи Виетнам в спазването на 
международните му задължения в 
областта на правата на човека и 
наблюдението на правилното прилагане 
на член 13 от ССТ.

7. насърчава Комисията да увеличи 
техническата помощ и наличното 
финансиране за Виетнам и неговото 
независимо гражданско общество, за да 
подкрепи Виетнам в спазването на 
международните му задължения в 
областта на правата на човека и 
наблюдението на правилното прилагане 
на член 13 от ССТ; със загриженост 
отбелязва, че виетнамското 
независимо гражданско общество е 
обект на тежки репресии и до голяма 
степен функционира тайно поради 
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страх от преследване и ответни 
мерки; призовава Комисията да 
гарантира, че във вътрешните 
консултативни групи, предвидени в 
главата относно устойчивото 
развитие, ще бъдат включени 
истински независими групи на 
гражданското общество, и призовава 
Комисията да поясни какви 
механизми ще бъдат въведени, за да се 
гарантира, че те могат пълноценно и 
безопасно да изпълнява ролята си, без 
да се страхуват от репресии;

Or. en

Изменение 49
Рафаел Глюксман, Мария Нойхл, Мария Арена, Бетина Волат, Юте Гутеланд, 
Изабел Сантуш, Андреа Коцолино, Начо Санчес Амор

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. насърчава Комисията да увеличи 
техническата помощ и наличното 
финансиране за Виетнам и неговото 
независимо гражданско общество, за да 
подкрепи Виетнам в спазването на 
международните му задължения в 
областта на правата на човека и 
наблюдението на правилното прилагане 
на член 13 от ССТ.

7. насърчава Комисията да увеличи 
техническата помощ и наличното 
финансиране за Виетнам и неговото 
независимо гражданско общество, за да 
подкрепи Виетнам в спазването на 
международните му задължения в 
областта на правата на човека и 
наблюдението на правилното прилагане 
на член 13 от ССТ; със загриженост 
отбелязва, че виетнамското 
независимо гражданско общество е 
обект на жестоки репресии; 
призовава Комисията да посочи кои 
виетнамски независими групи на 
гражданското общество ще бъдат 
включени във вътрешните 
консултативни групи и по какъв 
начин ще се гарантира запазване на 
тяхната независимост;

Or. en
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Изменение 50
Фабио Масимо Касталдо

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. насърчава Комисията да увеличи 
техническата помощ и наличното 
финансиране за Виетнам и неговото 
независимо гражданско общество, за да 
подкрепи Виетнам в спазването на 
международните му задължения в 
областта на правата на човека и 
наблюдението на правилното прилагане 
на член 13 от ССТ.

7. насърчава Комисията да увеличи 
техническата помощ и наличното 
финансиране за Виетнам и неговото 
независимо гражданско общество, за да 
подкрепи Виетнам в спазването на 
международните му задължения в 
областта на правата на човека и 
наблюдението на правилното прилагане 
на член 13 от ССТ; призовава в тази 
връзка Европейската комисия да 
гарантира създаването на ефективен 
механизъм за наблюдение и подаване 
на оплаквания за защита на правата 
на човека и да гарантира, че 
вътрешната консултативна група във 
Виетнам е съставена от наистина 
независими и безпристрастни 
членове;

Or. en

Изменение 51
Фил Бениън

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. насърчава Комисията да увеличи 
техническата помощ и наличното 
финансиране за Виетнам и неговото 
независимо гражданско общество, за да 
подкрепи Виетнам в спазването на 
международните му задължения в 
областта на правата на човека и 

7. насърчава Комисията да увеличи 
техническата помощ и наличното 
финансиране за Виетнам и неговото 
независимо гражданско общество, за да 
подкрепи Виетнам в спазването на 
международните му задължения в 
областта на правата на човека и 
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наблюдението на правилното прилагане 
на член 13 от ССТ.

наблюдението на правилното прилагане 
на член 13 от ССТ; със загриженост 
отбелязва, че виетнамското 
независимо гражданско общество е 
обект на тежки репресии и до голяма 
степен функционира тайно поради 
страх от преследване и ответни 
мерки;

Or. en

Изменение 52
Леополдо Лопес Хил

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. насърчава Комисията да увеличи 
техническата помощ и наличното 
финансиране за Виетнам и неговото 
независимо гражданско общество, за да 
подкрепи Виетнам в спазването на 
международните му задължения в 
областта на правата на човека и 
наблюдението на правилното прилагане 
на член 13 от ССТ.

7. насърчава Комисията да увеличи 
техническата помощ за Виетнам и 
наличното финансиране за добро 
развитие на неговото независимо 
гражданско общество, за да подкрепи 
Виетнам в спазването на 
международните му задължения в 
областта на правата на човека и 
наблюдението на правилното прилагане 
на член 13 от ССТ.

Or. es

Изменение 53
Фил Бениън

Проект на становище
Параграф 7 а (нов)

Проект на становище Изменение

7а. подчертава необходимостта 
Европейският парламент да следи 
отблизо и да наблюдава развитията 
във Виетнам и изпълнението на 
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всички части от ССТ, след като то 
влезе в сила, за да може Европейският 
парламент да реагира на събитията 
на място в случай на документирани 
и доказани сериозни нарушения на 
правата на човека;

Or. en

Изменение 54
Фил Бениън

Проект на становище
Параграф 7 б (нов)

Проект на становище Изменение

7б. изразява твърдо убеждение, че 
е необходимо подобряване на 
върховенството на закона, доброто 
управление, устойчивото развитие и 
зачитането на правата на човека във 
Виетнам; препоръчва Европейският 
парламент да обмисли да даде 
съгласието си едва когато 
правителството на Виетнам е 
договорило с Комисията на ЕС график 
за подобряване на правата на човека 
във Виетнам, включително 
предложения за преразглеждане на 
аспектите от Наказателния кодекс, 
които понастоящем са в 
противоречие със свободата на 
словото, на сдружавания и на 
събирания.

Or. en

Изменение 55
Хейди Хаутала
от името на групата Greens/EFA

Проект на становище
Параграф 7 а (нов)
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Проект на становище Изменение

7а. призовава Комисията и 
Службата за външна дейност 
официално да докладват на 
Европейския парламент преди 
одобрението на ССТ относно 
ангажимента на Виетнам да 
постигне напредък по редица въпроси, 
свързани с правата на човека, 
включително освобождаването на 
лишените от свобода единствено 
поради това, че са изразили мирно 
несъгласие, преразглеждането на 
Наказателния кодекс и Закона за 
киберсигурността и Закона за 
убежденията и религията, така че да 
ги приведе в съответствие с 
международните стандарти относно 
правата на човека, признаването на 
независимите синдикати и 
ратифицирането на конвенции № 87 и 
№ 105 на МОТ, тъй като зачитането 
на правата и свободите на човека в 
съответствие с ангажиментите на 
Виетнам по линия на СПС са от 
основно значение с оглед на 
ратифицирането на Споразумението 
за свободна търговия между ЕС и 
Виетнам;

Or. en

Изменение 56
Мартин Хоруд, Илхан Кючюк, Петрас Аущревичюс, Ирина Фон Визе, Урмас Пает

Проект на становище
Параграф 7 а (нов)

Проект на становище Изменение

7а. отбелязва, че на гражданското 
общество във Виетнам не се 
разрешава да функционира свободно и 
неограничавано от намесата на 
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държавата, тъй като във Виетнам 
продължават да съществуват 
ограничения на свободата на 
изразяване, на събирания и на 
сдружавания; призовава в тази връзка 
Комисията да гарантира, че групите 
на гражданското общество, и по-
специално тези, които ще бъдат част 
от вътрешните консултативни 
групи, ще имат възможност да 
работят независимо, 
безпристрастно, всеобхватно и в 
безопасност от последствия;

Or. en

Изменение 57
Рафаел Глюксман, Мария Нойхл, Мария Арена, Бетина Волат, Юте Гутеланд, 
Изабел Сантуш, Андреа Коцолино, Начо Санчес Амор

Проект на становище
Параграф 7 а (нов)

Проект на становище Изменение

7а. призовава за по-тясно 
взаимодействие с Европейския 
парламент в подготовката за 
годишните диалози по правата на 
човека, отчетните заседания и в 
актуализирането на Стратегията на 
ЕС за правата на човека за Виетнам;

Or. en

Изменение 58
Мартин Хоруд, Илхан Кючюк, Петрас Аущревичюс, Ирина Фон Визе

Проект на становище
Параграф 7 б (нов)

Проект на становище Изменение

7б. изразява твърдо убеждение, че 
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е необходимо подобряване на 
върховенството на закона, доброто 
управление, устойчивото развитие и 
зачитането на правата на човека във 
Виетнам; следователно призовава 
Парламента да даде съгласието си за 
споразумението едва когато прецени, 
че тези препоръки, и по-специално 
освобождаването на всички 
политически затворници, 
преразглеждането на Наказателния 
кодекс, свободата на словото, 
сдружаванията, събиранията, 
движението и свободата на 
информация са законно и ефективно 
защитени;

Or. en

Изменение 59
Хейди Хаутала
от името на групата Greens/EFA

Проект на становище
Параграф 7 б (нов)

Проект на становище Изменение

7б. подчертава нуждата 
Европейският парламент да следи 
отблизо и да наблюдава изпълнението 
на всички части на ССТ; 
следователно призовава Върховния 
представител за външната политика 
и политиката на сигурност редовно 
да информира Европейския 
парламент относно развитията в 
областта на правата на човека на 
място, включително във връзка със 
заседанията на високо равнище, 
които тя може да провежда, както и 
диалозите по правата на човека със 
страната;

Or. en
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Изменение 60
Рафаел Глюксман, Мария Нойхл, Мария Арена, Бетина Волат, Изабел Сантуш, 
Андреа Коцолино, Начо Санчес Амор

Проект на становище
Параграф 7 б (нов)

Проект на становище Изменение

7б. следователно призовава ЕП да 
даде съгласието си за споразуменията 
едва когато тези препоръки са 
законно и ефективно защитени;

Or. en

Изменение 61
Хейди Хаутала
от името на групата Greens/EFA

Проект на становище
Параграф 7 в (нов)

Проект на становище Изменение

7в. счита, че ратифицирането на 
ССТ между ЕС и Виетнам следва да 
се състои само когато виетнамските 
органи изразят своя ангажимент, 
включително изготвят ясен график, 
за преразглеждане на Наказателния 
кодекс и Закона за киберсигурността 
в съответствие с международните 
стандарти в областта на правата на 
човека, признаването на 
независимите синдикати и 
ратифицирането на конвенции № 87 и 
№ 105 на МОТ;

Or. en


