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Pozměňovací návrh 1
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že Parlament dne 17. 
prosince 2015 udělil souhlas1s uzavřením 
Rámcové dohody o komplexním 
partnerství a spolupráci mezi EU a 
Vietnamem, která vymezuje budoucí 
vztahy a klade si za cíl dále posílit 
spolupráci mezi signatáři při řešení 
celosvětových a regionálních problémů;

1. připomíná, že Parlament dne 17. 
prosince 2015 udělil souhlas1 s uzavřením 
Rámcové dohody o komplexním 
partnerství a spolupráci mezi EU a 
Vietnamem, která vymezuje budoucí 
vztahy a klade si za cíl dále posílit 
spolupráci mezi signatáři při řešení 
celosvětových a regionálních problémů; 
vyjadřuje politování nad tím, že Komise 
předem neprovedla komplexní posouzení 
dopadu na lidská práva; vyzývá Komisi, 
aby tak nyní učinila; se znepokojením 
konstatuje, že od vstupu dohody o 
partnerství a spolupráci v platnost se 
závažné porušování lidských práv 
zintenzivnilo;

_________________ _________________
1 Přijaté texty, P8_TA(2015)0467. 1 Přijaté texty, P8_TA(2015)0467.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Heidi Hautala
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že Parlament dne 17. 
prosince 2015 udělil souhlas1s uzavřením 
Rámcové dohody o komplexním 
partnerství a spolupráci mezi EU a 
Vietnamem, která vymezuje budoucí 
vztahy a klade si za cíl dále posílit 
spolupráci mezi signatáři při řešení 
celosvětových a regionálních problémů;

1. připomíná, že Parlament dne 17. 
prosince 2015 udělil souhlas1 s uzavřením 
Rámcové dohody o komplexním 
partnerství a spolupráci mezi EU a 
Vietnamem, která vymezuje budoucí 
vztahy a klade si za cíl dále posílit 
spolupráci mezi signatáři při řešení 
celosvětových a regionálních problémů; se 
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znepokojením konstatuje, že od vstupu 
dohody o partnerství a spolupráci v 
platnost se závažné porušování lidských 
práv zintenzivnilo;

_________________ _________________
1 Přijaté texty, P8_TA(2015)0467. 1 Přijaté texty, P8_TA(2015)0467.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Jytte Guteland, 
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že Parlament dne 17. 
prosince 2015 udělil souhlas1s uzavřením 
Rámcové dohody o komplexním 
partnerství a spolupráci mezi EU a 
Vietnamem, která vymezuje budoucí 
vztahy a klade si za cíl dále posílit 
spolupráci mezi signatáři při řešení 
celosvětových a regionálních problémů;

1. připomíná, že Parlament dne 17. 
prosince 2015 udělil souhlas1 s uzavřením 
Rámcové dohody o komplexním 
partnerství a spolupráci mezi EU a 
Vietnamem, která vymezuje budoucí 
vztahy a klade si za cíl dále posílit 
spolupráci mezi signatáři při řešení 
celosvětových a regionálních problémů; se 
znepokojením konstatuje, že po vstupu 
dohody o partnerství a spolupráci v 
platnost závažné porušování lidských práv 
nadále pokračovalo;

_________________ _________________
1 Přijaté texty, P8_TA(2015)0467. 1 Přijaté texty, P8_TA(2015)0467.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že v roce 2014 
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Parlament požádal Komisi, aby provedla 
posouzení dopadu plánované dohody 
o volném obchodu s Vietnamem na lidská 
práva, a že v roce 2015 tento požadavek 
zopakovala evropská veřejná ochránkyně 
práv, a všímá si, že k takovému posouzení 
zatím nedošlo; znovu žádá Komisi, aby 
provedla toto posouzení předtím, než 
dohoda vstoupí v platnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Urmas Paet

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje strategický význam 
Vietnamu jakožto klíčového partnera EU v 
jihovýchodní Asii a mezi zeměmi sdružení 
ASEAN, v neposlední řadě pokud jde o 
jednání týkající se změny klimatu, řádnou 
správu věcí veřejných, udržitelný rozvoj, 
ekonomický a sociální pokrok a boj proti 
terorismu;

2. zdůrazňuje strategický význam 
Vietnamu jakožto klíčového partnera EU v 
jihovýchodní Asii a mezi zeměmi sdružení 
ASEAN, v neposlední řadě pokud jde o 
jednání týkající se změny klimatu, řádnou 
správu věcí veřejných, udržitelný rozvoj, 
ekonomický a sociální pokrok a boj proti 
terorismu; zdůrazňuje, že je důležité, aby 
EU a Vietnam plně dodržovaly a 
prováděly Pařížskou dohodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Isabel Wiseler-Lima

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje strategický význam 
Vietnamu jakožto klíčového partnera EU v 
jihovýchodní Asii a mezi zeměmi sdružení 
ASEAN, v neposlední řadě pokud jde o 
jednání týkající se změny klimatu, řádnou 

2. zdůrazňuje strategický význam 
Vietnamu jakožto klíčového partnera EU v 
jihovýchodní Asii a mezi zeměmi sdružení 
ASEAN, v neposlední řadě pokud jde o 
jednání týkající se změny klimatu, řádnou 
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správu věcí veřejných, udržitelný rozvoj, 
ekonomický a sociální pokrok a boj proti 
terorismu;

správu věcí veřejných, udržitelný rozvoj, 
bezpečnost, ekonomický a sociální pokrok 
a boj proti terorismu; konstatuje, že v roce 
2020 Vietnam předsedá sdružení ASEAN;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese, Urmas Paet

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje strategický význam 
Vietnamu jakožto klíčového partnera EU v 
jihovýchodní Asii a mezi zeměmi sdružení 
ASEAN, v neposlední řadě pokud jde o 
jednání týkající se změny klimatu, řádnou 
správu věcí veřejných, udržitelný rozvoj, 
ekonomický a sociální pokrok a boj proti 
terorismu;

2. zdůrazňuje strategický význam 
Vietnamu jakožto klíčového partnera EU v 
jihovýchodní Asii a mezi zeměmi sdružení 
ASEAN, v neposlední řadě pokud jde o 
jednání týkající se změny klimatu, řádnou 
správu věcí veřejných, udržitelný rozvoj, 
ekonomický a sociální pokrok a boj proti 
terorismu a pokrok v oblasti lidských práv 
a demokratických reforem;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Isabel Wiseler-Lima

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vítá dohodu mezi EU a vládou 
Vietnamu o rámci účasti Vietnamu na 
operacích EU pro řešení krizí, která byla 
podepsána dne 17. října 2019; 
zdůrazňuje, že Vietnam se stala druhou 
partnerskou zemí v Asii, která podepsala 
s EU rámcovou dohodu o účasti; 
zdůrazňuje, že dohoda je ve vztazích mezi 
EU a Vietnamem významným krokem 
vpřed;
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Or. en

Pozměňovací návrh 9
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. uznává úsilí, které Vietnam 
vynakládá na ctižádostivý program reforem 
týkající se obzvláště environmentálních a 
pracovních práv v rámci kapitoly dohody o 
volném obchodu o udržitelném rozvoji; 
vítá, že Vietnam ratifikoval šest z osmi 
základních úmluv MOP, konkrétně úmluvu 
č. 29 o nucené práci, č. 100 a 111 o zákazu 
diskriminace, č. 138 a č. 182 o dětské práci 
a jako poslední úmluvu č. 98 o právu 
organizovat se a kolektivně vyjednávat; 
vyzývá vietnamskou vládu, aby urychleně 
ratifikovala zbývající úmluvy;

3. uznává úsilí, které Vietnam 
vynakládá na program reforem týkající se 
obzvláště environmentálních a pracovních 
práv v rámci kapitoly dohody o volném 
obchodu o udržitelném rozvoji; vítá, že 
Vietnam ratifikoval šest z osmi základních 
úmluv MOP, konkrétně úmluvu č. 29 o 
nucené práci, č. 100 a 111 o zákazu 
diskriminace, č. 138 a č. 182 o dětské práci 
a jako poslední úmluvu č. 98 o právu 
organizovat se a kolektivně vyjednávat; 
vyzývá vietnamskou vládu, aby urychleně 
ratifikovala a plně provedla zbývající 
úmluvy; vyjadřuje politování nad tím, 
že znění kapitoly o udržitelném rozvoji 
nestanoví žádnou povinnost ratifikace 
těchto zbývajících úmluv; žádá, aby se 
uplatňování účinného mechanismu 
vztahujícího se na likvidaci obchodu v 
rámci dohody o volném obchodu rozšířilo 
rovněž na kapitolu o obchodu 
a udržitelném rozvoji a aby byl stanoven 
jasný, veřejný a závazný harmonogram 
pro ratifikaci úmluv Mezinárodní 
organizace práce č. 87 o svobodě 
sdružování a ochraně práva odborově se 
organizovat a č. 105 o odstranění nucené 
práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Návrh stanoviska
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Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. uznává úsilí, které Vietnam 
vynakládá na ctižádostivý program reforem 
týkající se obzvláště environmentálních a 
pracovních práv v rámci kapitoly dohody o 
volném obchodu o udržitelném rozvoji; 
vítá, že Vietnam ratifikoval šest z osmi 
základních úmluv MOP, konkrétně úmluvu 
č. 29 o nucené práci, č. 100 a 111 o zákazu 
diskriminace, č. 138 a č. 182 o dětské práci 
a jako poslední úmluvu č. 98 o právu 
organizovat se a kolektivně vyjednávat; 
vyzývá vietnamskou vládu, aby urychleně 
ratifikovala zbývající úmluvy;

3. uznává úsilí, které Vietnam 
vynakládá na program reforem týkající se 
obzvláště environmentálních a pracovních 
práv v rámci kapitoly dohody o volném 
obchodu o udržitelném rozvoji; vítá, že 
Vietnam ratifikoval šest z osmi základních 
úmluv MOP, konkrétně úmluvu č. 29 o 
nucené práci, č. 100 a 111 o zákazu 
diskriminace, č. 138 a č. 182 o dětské práci 
a jako poslední úmluvu č. 98 o právu 
organizovat se a kolektivně vyjednávat; 
vyzývá vietnamskou vládu, aby urychleně 
ratifikovala a plně provedla zbývající 
úmluvy; vyjadřuje politování nad tím, že 
kapitola o udržitelném rozvoji nevytváří 
žádnou právní a závaznou povinnost; 
požaduje veřejný a závazný harmonogram 
pro ratifikaci úmluv Mezinárodní 
organizace práce č. 87 o svobodě 
sdružování a ochraně práva odborově se 
organizovat a č. 105 o odstranění nucené 
práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Traian Băsescu

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. uznává úsilí, které Vietnam 
vynakládá na ctižádostivý program reforem 
týkající se obzvláště environmentálních a 
pracovních práv v rámci kapitoly dohody o 
volném obchodu o udržitelném rozvoji; 
vítá, že Vietnam ratifikoval šest z osmi 
základních úmluv MOP, konkrétně úmluvu 
č. 29 o nucené práci, č. 100 a 111 o zákazu 
diskriminace, č. 138 a č. 182 o dětské práci 
a jako poslední úmluvu č. 98 o právu 
organizovat se a kolektivně vyjednávat; 

3. uznává úsilí, které Vietnam 
vynakládá na ctižádostivý program reforem 
týkající se obzvláště environmentálních a 
pracovních práv v rámci kapitoly dohody o 
volném obchodu o udržitelném rozvoji; 
vyzývá vietnamskou vládu, aby přijala 
veškerá vhodná legislativní i nelegislativní 
opatření s cílem zajistit nejvyšší možné 
dodržování norem v oblasti lidských práv, 
mimo jiné norem v oblasti životního 
prostředí a pracovních norem, a zajistit, 
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vyzývá vietnamskou vládu, aby urychleně 
ratifikovala zbývající úmluvy;

aby tyto normy byly účinně dodržovány 
a uplatňovány; vítá, že Vietnam ratifikoval 
šest z osmi základních úmluv MOP, 
konkrétně úmluvu č. 29 o nucené práci, č. 
100 a 111 o zákazu diskriminace, č. 138 a 
č. 182 o dětské práci a jako poslední 
úmluvu č. 98 o právu organizovat se a 
kolektivně vyjednávat; naléhavě 
žádá vietnamskou vládu, aby urychleně 
ratifikovala zbývající úmluvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. uznává úsilí, které Vietnam 
vynakládá na ctižádostivý program reforem 
týkající se obzvláště environmentálních a 
pracovních práv v rámci kapitoly dohody o 
volném obchodu o udržitelném rozvoji; 
vítá, že Vietnam ratifikoval šest z osmi 
základních úmluv MOP, konkrétně úmluvu 
č. 29 o nucené práci, č. 100 a 111 o zákazu 
diskriminace, č. 138 a č. 182 o dětské práci 
a jako poslední úmluvu č. 98 o právu 
organizovat se a kolektivně vyjednávat; 
vyzývá vietnamskou vládu, aby urychleně 
ratifikovala zbývající úmluvy;

3. uznává úsilí, které Vietnam 
vynakládá na ctižádostivý program reforem 
týkající se obzvláště environmentálních a 
pracovních práv v rámci kapitoly dohody o 
volném obchodu o udržitelném rozvoji; 
vítá, že Vietnam ratifikoval šest z osmi 
základních úmluv MOP, konkrétně úmluvu 
č. 29 o nucené práci, č. 100 a 111 o zákazu 
diskriminace, č. 138 a č. 182 o dětské práci 
a jako poslední úmluvu č. 98 o právu 
organizovat se a kolektivně vyjednávat; 
vyzývá vietnamskou vládu, aby urychleně 
ratifikovala zbývající úmluvy, zejména 
úmluvu č. 105 o odstranění nucené práce, 
a úmluvu č. 87 o svobodě sdružování a 
ochraně práva odborově se organizovat; 
domnívá se, že by podmínkou pro vstup 
dohody o volném obchodu v platnost mělo 
být to, aby vláda občanům poskytla 
ochranu, která z těchto úmluv vyplývá;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Heidi Hautala
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za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. uznává úsilí, které Vietnam 
vynakládá na ctižádostivý program reforem 
týkající se obzvláště environmentálních a 
pracovních práv v rámci kapitoly dohody o 
volném obchodu o udržitelném rozvoji; 
vítá, že Vietnam ratifikoval šest z osmi 
základních úmluv MOP, konkrétně úmluvu 
č. 29 o nucené práci, č. 100 a 111 o zákazu 
diskriminace, č. 138 a č. 182 o dětské práci 
a jako poslední úmluvu č. 98 o právu 
organizovat se a kolektivně vyjednávat; 
vyzývá vietnamskou vládu, aby urychleně 
ratifikovala zbývající úmluvy;

3. uznává úsilí, které Vietnam 
vynakládá na program reforem týkající se 
obzvláště environmentálních a pracovních 
práv v rámci kapitoly dohody o volném 
obchodu o udržitelném rozvoji; vítá, že 
Vietnam ratifikoval šest z osmi základních 
úmluv MOP, konkrétně úmluvu č. 29 o 
nucené práci, č. 100 a 111 o zákazu 
diskriminace, č. 138 a č. 182 o dětské práci 
a jako poslední úmluvu č. 98 o právu 
organizovat se a kolektivně vyjednávat; 
vyzývá vietnamskou vládu, aby urychleně 
ratifikovala a plně provedla zbývající 
úmluvy; zdůrazňuje však, že úplné 
provedení úmluv MOP není možné, pokud 
nebude vietnamský trestní zákoník 
revidován v souladu s mezinárodními 
normami a povinnostmi v oblasti lidských 
práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Leopoldo López Gil

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. uznává úsilí, které Vietnam 
vynakládá na ctižádostivý program reforem 
týkající se obzvláště environmentálních a 
pracovních práv v rámci kapitoly dohody o 
volném obchodu o udržitelném rozvoji; 
vítá, že Vietnam ratifikoval šest z osmi 
základních úmluv MOP, konkrétně úmluvu 
č. 29 o nucené práci, č. 100 a 111 o zákazu 
diskriminace, č. 138 a č. 182 o dětské práci 
a jako poslední úmluvu č. 98 o právu 
organizovat se a kolektivně vyjednávat; 

3. uznává úsilí, které Vietnam 
vynakládá na ctižádostivý program reforem 
týkající se obzvláště environmentálních a 
pracovních práv v rámci kapitoly dohody o 
volném obchodu o udržitelném rozvoji; 
vítá, že Vietnam ratifikoval šest z osmi 
základních úmluv MOP, konkrétně úmluvu 
č. 29 o nucené práci, č. 100 a 111 o zákazu 
diskriminace, č. 138 a č. 182 o dětské práci 
a jako poslední úmluvu č. 98 o právu 
organizovat se a kolektivně vyjednávat; 
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vyzývá vietnamskou vládu, aby urychleně 
ratifikovala zbývající úmluvy;

naléhavě vyzývá vietnamskou vládu, aby 
urychleně ratifikovala zbývající úmluvy;

Or. es

Pozměňovací návrh 15
Heidi Hautala
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyjadřuje hluboké politování nad 
zhoršující se situací obránců lidských 
práv a novinářů ve Vietnamu a odsuzuje 
veškeré násilné činy, politicky motivovaná 
obvinění, svévolné zadržování, používání 
sledování narušujícího soukromí, 
obtěžování, trestů a odsouzení ve vztahu 
k těmto osobám; vyzývá vietnamské 
orgány, aby okamžitě a bezpodmínečně 
propustily všechny obránce lidských práv 
a vězně svědomí, kteří byli zadrženi 
a odsouzeni pouze za uplatnění svého 
práva na svobodu projevu , a aby je 
zprostily všech obvinění;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Jytte Guteland, 
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že pracovní práva 
a svobody spojené s právem sdružovat se v 
odborech, včetně svobod zakotvených 
v základních úmluvách MOP, nejsou ve 
stávajícím trestním zákoníku zohledněny; 
je nadále znepokojen tím, že Vietnam 
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zamítl vysoký počet doporučení, které byly 
vydány v rámci všeobecného pravidelného 
přezkumu v roce 2019 a týkaly se 
trestního zákoníku a jejichž cílem bylo 
uvést jej do souladu s Mezinárodním 
paktem o občanských a politických 
právech; vyzývá vietnamské orgány, aby 
tato doporučení provedly, a to na základě 
jasných a veřejných kritérií a 
harmonogramu;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je i nadále znepokojen porušováním 
lidských práv ve Vietnamu, včetně 
uplatňování trestu smrti; vyzývá Vietnam, 
aby zavedl moratorium na tento trest a aby 
směřoval k jeho zrušení; zdůrazňuje, že 
lidská práva představují klíčový prvek 
kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji 
dohody o volném obchodu; vyzývá k 
pravidelnému vyhodnocování dopadů této 
dohody;

4. je i nadále znepokojen porušováním 
lidských práv ve Vietnamu, včetně 
uplatňování trestu smrti; vyzývá Vietnam, 
aby zavedl moratorium na tento trest a aby 
směřoval k jeho zrušení; vyjadřuje hluboké 
politování nad tím, že počet politických 
vězňů a zadržovaných lidskoprávních 
aktivistů, aktivistů v oblasti pracovních 
práv a náboženských a ekologických 
aktivistů, novinářů a bloggerů 
v posledních letech dramaticky vzrostl, 
a vyzývá k okamžitému propuštění všech 
osob zadržovaných pro pokojné aktivity; 
zdůrazňuje, že by lidská práva měla 
představovat klíčový prvek kapitoly o 
obchodu a udržitelném rozvoji dohody o 
volném obchodu; vyjadřuje politování nad 
tím, že se dohoda o volném obchodu 
zaměřuje na omezený rozsah práv, 
zejména na základní úmluvy MOP; vyzývá 
proto k tomu, aby komplexní kapitolu o 
lidských právech doprovázel 
mechanismus vymáhání práva s cílem 
zajistit její uplatňování v praxi; vyzývá k 
pravidelnému nezávislému vyhodnocování 
dopadů této dohody;
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Or. en

Pozměňovací návrh 18
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je i nadále znepokojen porušováním 
lidských práv ve Vietnamu, včetně 
uplatňování trestu smrti; vyzývá Vietnam, 
aby zavedl moratorium na tento trest a aby 
směřoval k jeho zrušení; zdůrazňuje, že 
lidská práva představují klíčový prvek 
kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji 
dohody o volném obchodu; vyzývá k 
pravidelnému vyhodnocování dopadů této 
dohody;

4. je i nadále znepokojen porušováním 
lidských práv ve Vietnamu, včetně 
uplatňování trestu smrti; vyzývá Vietnam, 
aby zavedl moratorium na tento trest a aby 
směřoval k jeho zrušení; vyzývá k 
pravidelnému vyhodnocování dopadů této 
dohody; vyjadřuje hluboké politování nad 
tím, že počet politických vězňů a 
zadržovaných lidskoprávních aktivistů, 
aktivistů v oblasti pracovních práv a 
náboženských a ekologických aktivistů, 
novinářů a bloggerů v posledních letech 
dramaticky vzrostl, a vyzývá k 
okamžitému a bezpodmínečnému 
propuštění všech osob zadržovaných pro 
pokojné uplatňování svého práva na 
svobodu projevu;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Malik Azmani, Liesje Schreinemacher, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Petras 
Auštrevičius, Javier Nart

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je i nadále znepokojen 
porušováním lidských práv ve Vietnamu, 
včetně uplatňování trestu smrti; vyzývá 
Vietnam, aby zavedl moratorium na tento 
trest a aby směřoval k jeho zrušení; 
zdůrazňuje, že lidská práva představují 

4. je i nadále velmi znepokojen 
různými a stále se vyskytujícími případy 
porušování lidských práv ve Vietnamu, 
včetně zásahů proti obráncům lidských 
práv a organizacím občanské společnosti, 
omezování svobody tisku, svobody projevu 
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klíčový prvek kapitoly o obchodu a 
udržitelném rozvoji dohody o volném 
obchodu; vyzývá k pravidelnému 
vyhodnocování dopadů této dohody;

a sdružování i uplatňování trestu smrti; 
vyzývá Vietnam, aby zavedl moratorium 
na trest smrti a aby směřoval k jeho 
zrušení; vyzývá rovněž Vietnam, aby zrušil 
své právní předpisy v oblasti kybernetické 
bezpečnosti, aby osvobodil všechny 
politické vězně a aby zavedl harmonogram 
pro rychlou ratifikaci 
a provádění zbývajících úmluv MOP; 
zdůrazňuje, že lidská práva představují 
klíčový prvek kapitoly o obchodu a 
udržitelném rozvoji dohody o volném 
obchodu; vyzývá k pravidelnému 
hodnocení pokroku v oblasti lidských práv 
a sociálního rozvoje, jakož i dopadu 
dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Heidi Hautala
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je i nadále znepokojen porušováním 
lidských práv ve Vietnamu, včetně 
uplatňování trestu smrti; vyzývá Vietnam, 
aby zavedl moratorium na tento trest a aby 
směřoval k jeho zrušení; zdůrazňuje, že 
lidská práva představují klíčový prvek 
kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji 
dohody o volném obchodu; vyzývá k 
pravidelnému vyhodnocování dopadů této 
dohody;

4. je i nadále znepokojen porušováním 
lidských práv ve Vietnamu, včetně 
uplatňování trestu smrti; připomíná, že za 
všech okolností odmítá trest smrti; vyzývá 
Vietnam, aby zavedl okamžité moratorium 
na tento trest jakožto kok k jeho zrušení; 
zdůrazňuje, že by lidská práva měla 
představovat klíčový prvek kapitoly o 
obchodu a udržitelném rozvoji dohody o 
volném obchodu; vyjadřuje politování nad 
tím, že se místo toho zaměřuje pouze na 
omezený rozsah práv, zejména na 
základní úmluvy MOP; zdůrazňuje, že to 
je nedostačující, a vyzývá proto k revizi 
kapitoly s cílem zahrnout lidská práva 
komplexním způsobem a současně 
vytvořit donucovací mechanismus, který 
zajistí její účinné provádění; vyzývá k 
pravidelnému vyhodnocování dopadů této 
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dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Traian Băsescu

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je i nadále znepokojen porušováním 
lidských práv ve Vietnamu, včetně 
uplatňování trestu smrti; vyzývá Vietnam, 
aby zavedl moratorium na tento trest a aby 
směřoval k jeho zrušení; zdůrazňuje, že 
lidská práva představují klíčový prvek 
kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji 
dohody o volném obchodu; vyzývá k 
pravidelnému vyhodnocování dopadů této 
dohody;

4. je i nadále znepokojen porušováním 
lidských práv ve Vietnamu, včetně 
uplatňování trestu smrti; naléhavě žádá 
Vietnam, aby zavedl moratorium na tento 
trest a přijal okamžitě opatření k jeho 
zrušení; se znepokojením bere na vědomí 
pokračující omezování svobody projevu, 
sdružování a pokojného shromažďování 
ve Vietnamu, jak bylo opakovaně 
zdůrazněno (usnesení Evropského 
parlamentu o naléhavých záležitostech ze 
dne 14. prosince 2017 a ze dne 9. června 
201; situace v oblasti lidských práv ve 
Vietnamu vzbuzuje vážné obavy 
a vyvolává vážné pochybnosti o tom, 
nakolik je tato země odhodlána dostát 
deklarovanému závazku, že bude 
dodržovat lidská práva: zdůrazňuje, že 
lidská práva představují klíčový prvek 
kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji 
dohody o volném obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Michal Šimečka

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je i nadále znepokojen porušováním 
lidských práv ve Vietnamu, včetně 

4. je nadále znepokojen pokračujícím 
porušováním lidských práv, včetně 
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uplatňování trestu smrti; vyzývá Vietnam, 
aby zavedl moratorium na tento trest a aby 
směřoval k jeho zrušení; zdůrazňuje, že 
lidská práva představují klíčový prvek 
kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji 
dohody o volném obchodu; vyzývá k 
pravidelnému vyhodnocování dopadů této 
dohody;

odsouzení, politického zastrašování, 
sledování, pronásledování, útoků, únosů 
a nespravedlivých soudních řízení, jimž 
jsou vystaveni političtí aktivisté, novináři, 
bloggeři, disidenti a obránci lidských 
práv, jakož i uplatňováním trestu smrti 
ve Vietnamu; vyzývá Vietnam, aby 
dodržoval mezinárodní právo 
a mezinárodní povinnosti v oblasti 
lidských práv a zavedl moratorium na 
tento trest a přistoupil k jeho zrušení; 
zdůrazňuje, že lidská práva představují 
klíčový prvek kapitoly o obchodu a 
udržitelném rozvoji dohody o volném 
obchodu; vyzývá k pravidelnému 
vyhodnocování dopadů této dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je i nadále znepokojen porušováním 
lidských práv ve Vietnamu, včetně 
uplatňování trestu smrti; vyzývá Vietnam, 
aby zavedl moratorium na tento trest a aby 
směřoval k jeho zrušení; zdůrazňuje, že 
lidská práva představují klíčový prvek 
kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji 
dohody o volném obchodu; vyzývá k 
pravidelnému vyhodnocování dopadů této 
dohody;

4. je i nadále znepokojen porušováním 
lidských práv ve Vietnamu, včetně 
uplatňování trestu smrti; vyzývá Vietnam, 
aby zavedl moratorium na tento trest a aby 
směřoval k jeho zrušení; připomíná, že 
vietnamská vláda neprovedla žádné změny 
svých právních předpisů týkajících se 
národní bezpečnosti; naopak, nedávno 
zintenzivnila své zásahy proti obráncům 
lidských práv, členům občanské 
společnosti, náboženským skupinám 
a jednotlivcům, kteří vyjadřují kritické 
názory na vládu; vyzývá vietnamskou 
vládu, aby pozměnila či zrušila články 
trestního zákoníku, které by mohly být 
zneužity k potlačování projevů 
nesouhlasu, jako jsou články 258 (331), 
88 (117) a 79 (109), jakož i zákon 
o kybernetické bezpečnosti; zdůrazňuje, že 
lidská práva představují klíčový prvek 
kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji 
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dohody o volném obchodu; vyzývá k 
pravidelnému vyhodnocování dopadů této 
dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Urmas Paet

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je i nadále znepokojen porušováním 
lidských práv ve Vietnamu, včetně 
uplatňování trestu smrti; vyzývá Vietnam, 
aby zavedl moratorium na tento trest a aby 
směřoval k jeho zrušení; zdůrazňuje, že 
lidská práva představují klíčový prvek 
kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji 
dohody o volném obchodu; vyzývá k 
pravidelnému vyhodnocování dopadů této 
dohody;

4. je i nadále znepokojen porušováním 
lidských práv ve Vietnamu, včetně 
uplatňování trestu smrti; vyzývá Vietnam, 
aby zavedl moratorium na tento trest a aby 
směřoval k jeho zrušení; vyzývá Vietnam, 
aby revidoval trestní zákoník a nový zákon 
o kybernetické bezpečnosti v souladu 
s mezinárodními normami; zdůrazňuje, že 
lidská práva představují klíčový prvek 
kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji 
dohody o volném obchodu; vyzývá k 
pravidelnému vyhodnocování dopadů této 
dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je i nadále znepokojen porušováním 
lidských práv ve Vietnamu, včetně 
uplatňování trestu smrti; vyzývá Vietnam, 
aby zavedl moratorium na tento trest a aby 
směřoval k jeho zrušení; zdůrazňuje, že 
lidská práva představují klíčový prvek 
kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji 
dohody o volném obchodu; vyzývá k 

4. je i nadále znepokojen porušováním 
lidských práv ve Vietnamu, včetně 
uplatňování trestu smrti; vyzývá Vietnam, 
aby zavedl moratorium a aby směřoval ke 
zrušení trestu smrti; zdůrazňuje, že lidská 
práva představují klíčový prvek kapitoly o 
obchodu a udržitelném rozvoji dohody o 
volném obchodu; vyzývá k důkladnému a 
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pravidelnému vyhodnocování dopadů této 
dohody;

průběžnému hodnocení dopadu dohody 
na lidská práva prostřednictvím 
nezávislého mechanismu pro 
monitorování a podávání stížností;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Leopoldo López Gil

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je i nadále znepokojen porušováním 
lidských práv ve Vietnamu, včetně 
uplatňování trestu smrti; vyzývá Vietnam, 
aby zavedl moratorium na tento trest a aby 
směřoval k jeho zrušení; zdůrazňuje, že 
lidská práva představují klíčový prvek 
kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji 
dohody o volném obchodu; vyzývá k 
pravidelnému vyhodnocování dopadů této 
dohody;

4. je i nadále znepokojen porušováním 
lidských práv ve Vietnamu, včetně 
uplatňování trestu smrti; vyzývá Vietnam, 
aby zavedl moratorium na tento trest a aby 
směřoval k jeho zrušení; zdůrazňuje, že 
lidská práva představují klíčový prvek 
kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji 
dohody o volném obchodu; vyzývá ke 
každoročnímu vyhodnocování dopadů této 
dohody;

Or. es

Pozměňovací návrh 27
Traian Băsescu

Návrh stanoviska
Bod 4 – pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

naléhavě žádá Vietnam, aby dodržoval 
standardy mezinárodního obchodu 
a lidských práv, přičemž připomíná 
obecné zásady OSN v oblasti podnikání 
a lidských práv, které vyžadují 
důsledné dodržování zásad náležité péče 
v dodavatelském řetězci, vytvoření 
vnitrostátních legislativních rámců, které 
zaručí odpovědnost podniků, 
transparentnost a odpovědnost, jakož 
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i povinnost předcházet nepříznivým 
dopadům na lidská práva a zmírňovat je; 
zdůrazňuje, že je důležité sledovat a 
hodnotit dopad této dohody na udržitelný 
rozvoj prostřednictvím svých příslušných 
politik, postupů, participačních procesů 
a institucí;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Heidi Hautala
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá vietnamské orgány, aby 
zrušily, přezkoumaly nebo změnily veškeré 
represivní zákony, zejména trestní 
zákoník, zákon o kybernetické bezpečnosti 
a zákon o náboženském vyznání a 
přesvědčení, a aby zajistily, že všechny 
právní předpisy budou v souladu 
s mezinárodními standardy a závazky 
v oblasti lidských práv, včetně 
Mezinárodního paktu o občanských 
a politických právech, jehož je Vietnam 
smluvní stranou; vyzývá vládu, aby 
předložila legislativní návrhy, které 
uvedou právní předpisy týkající se 
veřejných shromáždění a demonstrací 
do souladu s právy na svobodné 
shromažďování a sdružování;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Isabel Wiseler-Lima

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Vietnam, aby prokázal svou 
dobrou vůli a okamžitě provedl 
dříve vznesené požadavky v oblasti 
lidských práv, které uvedl EP v usnesení o 
dohodě o partnerství a spolupráci s 
Vietnamem ze dne 17. prosince 2015, 
mimo jiné prostřednictvím revize trestního 
zákoníku, aby se tak zabránilo 
potlačování pokojného uplatňování práva 
na svobodu projevu, shromažďování a 
sdružování a byli propuštěni vězni 
svědomí,

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese, Urmas Paet

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. s politováním konstatuje, že znění 
kapitoly o udržitelnosti neobsahuje žádný 
odkaz na lidská práva, což je základní 
aspekt řádné a udržitelné správy a také 
součást základních zásad Evropské unie, 
a lidská práva by proto měla být nedílnou 
součástí jakékoli dohody mezi EU a třetím 
státem;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá vietnamské orgány, aby 
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zrušily své zákony o kybernetické 
bezpečnosti a uvedly právní předpisy 
upravující veřejné shromažďování 
a demonstrace do souladu 
s mezinárodními právními předpisy 
o svobodě shromažďování a sdružování;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Heidi Hautala
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyjadřuje politování nad tím, že 
Evropská komise odmítla vypracovat 
posouzení dopadu dohody o volném 
obchodu mezi EU a Vietnamem na lidská 
práva, což je v rozporu s rozhodnutím 
veřejného ochránce práv EU z roku 2015, 
jakož i s akčním plánem EU pro lidská 
práva a demokracii; vyzývá Evropskou 
komisi, aby před ratifikací dohody o 
volném obchodu provedla posouzení 
dopadů na lidská práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že lidská práva by 
měla představovat klíčový prvek kapitoly o 
obchodu a udržitelném rozvoji dohody o 
volném obchodu; vyjadřuje politování nad 
tím, že se tato dohoda zaměřuje pouze 
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na omezený rozsah práv; vyzývá proto k 
vypracování komplexní kapitoly 
o lidských právech s prováděcími 
opatřeními, referenčními hodnotami 
a časovým rozvrhem; vyzývá k posouzení 
dopadů dohody na biologickou 
rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. vyjadřuje politování nad tím, 
že Evropská komise odmítla provést 
posouzení dopadů dohody o volném 
obchodu mezi EU a Vietnamem na lidská 
práva, a vyzývá Komisi, aby před vstupem 
dohody v platnost toto posouzení 
vypracovala;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. požaduje, aby byl na kapitolu o 
obchodu a udržitelném rozvoji uplatňován 
mechanismus pro urovnávání sporů mezi 
státy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Traian Băsescu

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že článek 13 dohody o 
volném obchodu je výrazem přístupu 
založeného na spolupráci a společných 
hodnotách a zájmech, který zohledňuje 
rozdíly v úrovních rozvoje obou stran; vítá, 
že je nyní možné řešit problémy v oblasti 
obchodu a udržitelného rozvoje spadající 
do působnosti článku 13 nejprve 
prostřednictvím výměny názorů v rámci 
Výboru pro obchod a udržitelný rozvoj; 
připomíná, že pokud není tento výbor 
schopen příslušné problémy uspokojivě 
vyřešit, každá ze stran může požádat, aby 
byl svolán panel odborníků, kteří tyto 
otázky přezkoumají;

5. zdůrazňuje, že článek 13 dohody o 
volném obchodu je výrazem přístupu 
založeného na spolupráci a společných 
hodnotách a zájmech, který zohledňuje 
rozdíly v úrovních rozvoje obou stran; 
zdůrazňuje význam uplatňování všech 
zásad zakotvených v článku 13 dohody o 
volném obchodu, jako je svoboda 
sdružování, odstranění všech forem 
nucené nebo povinné práce či skutečné 
odstranění dětské práce a odstranění 
diskriminace při zaměstnávání a volbě 
povolání; vítá, že je nyní možné řešit 
problémy v oblasti obchodu a udržitelného 
rozvoje spadající do působnosti článku 13 
nejprve prostřednictvím výměny názorů v 
rámci Výboru pro obchod a udržitelný 
rozvoj; připomíná, že pokud není tento 
výbor schopen příslušné problémy 
uspokojivě vyřešit, každá ze stran může 
požádat, aby byl svolán panel odborníků, 
kteří tyto otázky přezkoumají;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že článek 13 dohody o 
volném obchodu je výrazem přístupu 
založeného na spolupráci a společných 
hodnotách a zájmech, který zohledňuje 
rozdíly v úrovních rozvoje obou stran; vítá, 
že je nyní možné řešit problémy v oblasti 
obchodu a udržitelného rozvoje spadající 

5. zdůrazňuje, že článek 13 dohody o 
volném obchodu je výrazem přístupu 
založeného na spolupráci a společných 
hodnotách a zájmech, který zohledňuje 
rozdíly v úrovních rozvoje obou stran; vítá, 
že je nyní možné řešit problémy v oblasti 
obchodu a udržitelného rozvoje spadající 
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do působnosti článku 13 nejprve 
prostřednictvím výměny názorů v rámci 
Výboru pro obchod a udržitelný rozvoj; 
připomíná, že pokud není tento výbor 
schopen příslušné problémy uspokojivě 
vyřešit, každá ze stran může požádat, aby 
byl svolán panel odborníků, kteří tyto 
otázky přezkoumají;

do působnosti článku 13 nejprve 
prostřednictvím výměny názorů v rámci 
Výboru pro obchod a udržitelný rozvoj; 
vyjadřuje politování nad tím, že v případě, 
že tyto záležitosti nejsou vyřešeny, druhý 
mechanismus, který umožňuje smluvní 
straně požádat o svolání nezávislého 
panelu odborníků, je podřízen ochotě a 
domácím postupům stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Heidi Hautala
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že článek 13 dohody o 
volném obchodu je výrazem přístupu 
založeného na spolupráci a společných 
hodnotách a zájmech, který zohledňuje 
rozdíly v úrovních rozvoje obou stran; vítá, 
že je nyní možné řešit problémy v oblasti 
obchodu a udržitelného rozvoje spadající 
do působnosti článku 13 nejprve 
prostřednictvím výměny názorů v rámci 
Výboru pro obchod a udržitelný rozvoj; 
připomíná, že pokud není tento výbor 
schopen příslušné problémy uspokojivě 
vyřešit, každá ze stran může požádat, aby 
byl svolán panel odborníků, kteří tyto 
otázky přezkoumají;

5. zdůrazňuje, že článek 13 dohody o 
volném obchodu je výrazem přístupu 
založeného na spolupráci a společných 
hodnotách a zájmech, který zohledňuje 
rozdíly v úrovních rozvoje obou stran; vítá, 
že je nyní možné řešit problémy v oblasti 
obchodu a udržitelného rozvoje spadající 
do působnosti článku 13 nejprve 
prostřednictvím výměny názorů v rámci 
Výboru pro obchod a udržitelný rozvoj; 
vyjadřuje politování nad tím, že v případě, 
že tyto záležitosti nejsou vyřešeny, druhý 
mechanismus, který umožňuje smluvní 
straně požádat o svolání nezávislého 
panelu odborníků, je podřízen ochotě a 
domácím postupům stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že článek 13 dohody o 
volném obchodu je výrazem přístupu 
založeného na spolupráci a společných 
hodnotách a zájmech, který zohledňuje 
rozdíly v úrovních rozvoje obou stran; vítá, 
že je nyní možné řešit problémy v oblasti 
obchodu a udržitelného rozvoje spadající 
do působnosti článku 13 nejprve 
prostřednictvím výměny názorů v rámci 
Výboru pro obchod a udržitelný rozvoj; 
připomíná, že pokud není tento výbor 
schopen příslušné problémy uspokojivě 
vyřešit, každá ze stran může požádat, aby 
byl svolán panel odborníků, kteří tyto 
otázky přezkoumají;

5. zdůrazňuje, že článek 13 dohody o 
volném obchodu je výrazem přístupu 
založeného na spolupráci a společných 
hodnotách a zájmech, který zohledňuje 
rozdíly v úrovních rozvoje obou stran; vítá, 
že je nyní možné řešit problémy v oblasti 
obchodu a udržitelného rozvoje spadající 
do působnosti článku 13 nejprve 
prostřednictvím výměny názorů v rámci 
Výboru pro obchod a udržitelný rozvoj; 
vyjadřuje politování nad tím, že v případě, 
že tyto záležitosti nejsou vyřešeny, druhý 
mechanismus, který umožňuje smluvní 
straně požádat o svolání panelu 
odborníků, je podřízen ochotě stran a není 
doplněn odpovídajícími právními 
zárukami;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. naléhavě vyzývá ke zřízení 
monitorovacího mechanismu pro lidská 
práva, k vytvoření nezávislého 
mechanismu pro podávání stížností, který 
by dotčeným občanům a místním 
zúčastněným stranám poskytoval účinný 
prostředek nápravy s cílem řešit případné 
negativní dopady na lidská práva, a k 
zavedení mechanismu pro urovnávání 
sporů, který by obsahoval ustanovení 
o pokutách a pozastavení platnosti 
obchodních výhod odpovídající 
ustanovením o mechanismech pro přístup 
na trh;

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. naléhavě vyzývá k vytvoření 
nezávislého mechanismu pro podávání 
stížností, který by dotčeným občanům a 
místním zúčastněným stranám poskytoval 
účinný prostředek nápravy s cílem řešit 
případné negativní dopady na lidská 
práva, a k zavedení mechanismu pro 
urovnávání sporů, který by obsahoval 
ustanovení o pokutách a pozastavení 
platnosti obchodních výhod;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Isabel Wiseler-Lima

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá ke zřízení meziparlamentní 
skupiny mezi Národním shromážděním 
Vietnamu a Evropským parlamentem za 
účelem rychlého vytvoření širokých a co 
nejvíce nezávislých interních poradních 
skupin; připomíná úlohu posílených 
domácích poradních skupin v rámci úsilí 
o sledování a kontrolu řádného provádění 
dohody o volném obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
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Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že dohoda o volném 
obchodu zavádí institucionální a právně 
závazný vztah s Rámcovou dohodou o 
komplexním partnerství a spolupráci; 
upozorňuje na skutečnost, že článek 1 
Rámcové dohody o komplexním 
partnerství a spolupráci obsahuje 
standardní ustanovení o lidských právech, 
na jehož základě mohou být přijata 
odpovídající opatření, včetně – v krajním 
případě – neprodleného pozastavení 
uplatňování Rámcové dohody o 
komplexním partnerství a spolupráci, nebo 
její části;

6. zdůrazňuje, že dohoda o volném 
obchodu zavádí institucionální a právně 
závazný vztah s Rámcovou dohodou o 
komplexním partnerství a spolupráci; 
upozorňuje na skutečnost, že článek 1 
Rámcové dohody o komplexním 
partnerství a spolupráci obsahuje 
standardní ustanovení o lidských právech, 
na jehož základě mohou být přijata 
odpovídající opatření, včetně – v krajním 
případě – neprodleného pozastavení 
uplatňování Rámcové dohody o 
komplexním partnerství a spolupráci, nebo 
její části; připomíná, že evropská veřejná 
ochránkyně práv ve věci 1409/2014/MHZ 
o dohodě o volném obchodu mezi EU a 
Vietnamem dospěla k závěru, že 
preambule této dohody a další tradiční 
nástroje, jako je doložka o lidských 
právech Rámcové dohody o komplexním 
partnerství a spolupráci, nestačí k 
náležitému dodržování povinností EU, 
zejména pokud právní předpisy třetí země 
nejsou v souladu s mezinárodními 
standardy v oblasti lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese, Urmas Paet

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že dohoda o volném 
obchodu zavádí institucionální a právně 
závazný vztah s Rámcovou dohodou o 
komplexním partnerství a spolupráci; 
upozorňuje na skutečnost, že článek 1 

6. zdůrazňuje, že dohoda o volném 
obchodu zavádí institucionální a právně 
závazný vztah s Rámcovou dohodou o 
komplexním partnerství a spolupráci; 
upozorňuje na skutečnost, že článek 1 
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Rámcové dohody o komplexním 
partnerství a spolupráci obsahuje 
standardní ustanovení o lidských právech, 
na jehož základě mohou být přijata 
odpovídající opatření, včetně – v krajním 
případě – neprodleného pozastavení 
uplatňování Rámcové dohody o 
komplexním partnerství a spolupráci, nebo 
její části;

Rámcové dohody o komplexním 
partnerství a spolupráci obsahuje 
standardní ustanovení o lidských právech, 
na jehož základě mohou být přijata 
odpovídající opatření, včetně – v krajním 
případě – neprodleného pozastavení 
uplatňování Rámcové dohody o 
komplexním partnerství a spolupráci, nebo 
její části; konstatuje však, že neexistuje 
precedens pro to, aby EU pozastavila 
dvoustranné obchodní dohody, a domnívá 
se, že k tomu, aby byly tyto podmínky 
věrohodné, musí mít porušení dohod 
skutečné důsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Isabel Wiseler-Lima

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že dohoda o volném 
obchodu zavádí institucionální a právně 
závazný vztah s Rámcovou dohodou o 
komplexním partnerství a spolupráci; 
upozorňuje na skutečnost, že článek 1 
Rámcové dohody o komplexním 
partnerství a spolupráci obsahuje 
standardní ustanovení o lidských právech, 
na jehož základě mohou být přijata 
odpovídající opatření, včetně – v krajním 
případě – neprodleného pozastavení 
uplatňování Rámcové dohody o 
komplexním partnerství a spolupráci, nebo 
její části;

6. zdůrazňuje, že dohoda o volném 
obchodu zavádí institucionální a právně 
závazný vztah s Rámcovou dohodou o 
komplexním partnerství a spolupráci; 
upozorňuje na skutečnost, že článek 1 
Rámcové dohody o komplexním 
partnerství a spolupráci obsahuje 
standardní ustanovení o lidských právech, 
na jehož základě mohou být přijata 
odpovídající opatření, včetně – v krajním 
případě – neprodleného pozastavení 
uplatňování Rámcové dohody o 
komplexním partnerství a spolupráci, nebo 
její části; vyzývá k vytvoření mechanismu 
pro sledování provádění doložky 
o lidských právech;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Traian Băsescu
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že dohoda o volném 
obchodu zavádí institucionální a právně 
závazný vztah s Rámcovou dohodou o 
komplexním partnerství a spolupráci; 
upozorňuje na skutečnost, že článek 1 
Rámcové dohody o komplexním 
partnerství a spolupráci obsahuje 
standardní ustanovení o lidských právech, 
na jehož základě mohou být přijata 
odpovídající opatření, včetně – v krajním 
případě – neprodleného pozastavení 
uplatňování Rámcové dohody o 
komplexním partnerství a spolupráci, 
nebo její části;

6. zdůrazňuje, že dohoda o volném 
obchodu zavádí institucionální a právně 
závazný vztah s Rámcovou dohodou o 
komplexním partnerství a spolupráci; 
upozorňuje na skutečnost, že článek 1 
Rámcové dohody o komplexním 
partnerství a spolupráci obsahuje 
standardní ustanovení o lidských právech, 
na jehož základě mohou být přijata 
odpovídající opatření, včetně – v krajním 
případě – pozastavení uplatňování této 
dohody nebo její části, pokud by se při 
pravidelném vyhodnocování zjistilo, že 
není vyvíjeno žádné úsilí nebo nedochází 
ke zjevnému pokroku;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Heidi Hautala
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá EU a Vietnam, aby zavedly 
nezávislý mechanismus monitorování a 
vyřizování stížností ohledně lidských práv, 
který by dotčeným občanům a místním 
zúčastněným stranám poskytoval účinné 
prostředky nápravy a nástroj k řešení 
případných negativních dopadů na lidská 
práva vyplývajících z dohody o volném 
obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
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Heidi Hautala
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vybízí Komisi, aby posílila 
technickou podporu a financování 
poskytované Vietnamu a jeho občanské 
společnosti s cílem podpořit dodržování 
mezinárodních závazků ze strany 
Vietnamu a také monitorování řádného 
provádění článku 13 dohody o volném 
obchodu.

7. vybízí Komisi, aby posílila 
technickou podporu a financování 
poskytované Vietnamu a jeho občanské 
společnosti s cílem podpořit dodržování 
mezinárodních závazků ze strany 
Vietnamu a také monitorování řádného 
provádění článku 13 dohody o volném 
obchodu; se znepokojením konstatuje, že 
nezávislá občanská společnost byla ve 
Vietnamu tvrdě potlačena a že vzhledem k 
obavám z pronásledování a odvetných 
opatření působí převážně v utajení; vyzývá 
Komisi, aby zajistila začlenění skutečně 
nezávislých skupin občanské společnosti 
do domácích poradních skupin, které jsou 
plánovány v kapitole o udržitelném 
rozvoji, a vyzývá Komisi, aby vyjasnila, 
jaké mechanismy budou zavedeny s cílem 
zajistit, aby mohly řádně a bezpečně plnit 
svou úlohu bez obavy z odvetných 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Jytte Guteland, 
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vybízí Komisi, aby posílila 
technickou podporu a financování 
poskytované Vietnamu a jeho občanské 
společnosti s cílem podpořit dodržování 
mezinárodních závazků ze strany 
Vietnamu a také monitorování řádného 
provádění článku 13 dohody o volném 

7. vybízí Komisi, aby posílila 
technickou podporu a financování 
poskytované Vietnamu a jeho občanské 
společnosti s cílem podpořit dodržování 
mezinárodních závazků ze strany 
Vietnamu a také monitorování řádného 
provádění článku 13 dohody o volném 
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obchodu. obchodu; se znepokojením konstatuje, 
že vietnamská nezávislá občanská 
společnost byla násilně potlačena; vyzývá 
Komisi, aby upřesnila, které vietnamské 
nezávislé skupiny občanské společnosti 
budou zahrnuty do domácích poradních 
skupin a jak zajistí zachování jejich 
nezávislosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vybízí Komisi, aby posílila 
technickou podporu a financování 
poskytované Vietnamu a jeho občanské 
společnosti s cílem podpořit dodržování 
mezinárodních závazků ze strany 
Vietnamu a také monitorování řádného 
provádění článku 13 dohody o volném 
obchodu.

7. vybízí Komisi, aby posílila 
technickou podporu a financování 
poskytované Vietnamu a jeho občanské 
společnosti s cílem podpořit dodržování 
mezinárodních závazků ze strany 
Vietnamu a také monitorování řádného 
provádění článku 13 dohody o volném 
obchodu; vyzývá v této souvislosti 
Evropskou komisi, aby zajistila vytvoření 
účinného nezávislého mechanismu pro 
monitorování a podávání stížností v 
oblasti ochrany lidských práv a aby 
zaručila, aby se domácí poradní skupina 
ve Vietnamu skládala ze skutečně 
nezávislých a nestranných členů;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vybízí Komisi, aby posílila 7. vybízí Komisi, aby posílila 
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technickou podporu a financování 
poskytované Vietnamu a jeho občanské 
společnosti s cílem podpořit dodržování 
mezinárodních závazků ze strany 
Vietnamu a také monitorování řádného 
provádění článku 13 dohody o volném 
obchodu.

technickou podporu a financování 
poskytované Vietnamu a jeho občanské 
společnosti s cílem podpořit dodržování 
mezinárodních závazků ze strany 
Vietnamu a také monitorování řádného 
provádění článku 13 dohody o volném 
obchodu; se znepokojením konstatuje, že 
nezávislá občanská společnost byla ve 
Vietnamu tvrdě potlačena a že vzhledem k 
obavám z pronásledování a odvetných 
opatření působí převážně v utajení;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Leopoldo López Gil

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vybízí Komisi, aby posílila 
technickou podporu a financování 
poskytované Vietnamu a jeho občanské 
společnosti s cílem podpořit dodržování 
mezinárodních závazků ze strany 
Vietnamu a také monitorování řádného 
provádění článku 13 dohody o volném 
obchodu.

7. vybízí Komisi, aby posílila 
technickou podporu a financování 
poskytované Vietnamu pro účely 
soustavného rozvoje jeho občanské 
společnosti s cílem podpořit dodržování 
mezinárodních závazků ze strany 
Vietnamu a také monitorování řádného 
provádění článku 13 dohody o volném 
obchodu.

Or. es

Pozměňovací návrh 53
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
Evropský parlament po vstupu dohody 
v platnost pozorně sledoval a monitoroval 
vývoj ve Vietnamu a provádění všech částí 
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dohody o volném obchodu tak, aby mohl 
reagovat na vývoj situace na místě 
v případě zdokumentovaného 
a prokázaného závažného porušování 
lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. je pevně přesvědčen, že ve 
Vietnamu je nutné posílit právní stát, 
správu věcí veřejných, udržitelný rozvoj a 
dodržování lidských práv; doporučuje, aby 
Evropský parlament zvážil, zda neudělí 
souhlas pouze tehdy, pokud se vláda 
Vietnamu dohodne s Evropskou komisí na 
harmonogramu pro zlepšení situace v 
oblasti lidských práv ve Vietnamu, včetně 
návrhů na revizi těch aspektů trestního 
zákoníku, které jsou v současnosti 
namířené proti svobodě projevu, 
sdružování a shromažďování;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Heidi Hautala
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi a Evropskou službu 
pro vnější činnost, aby před hlasováním 
o souhlasu o dohodě o volném obchodu 
formálně informovaly Evropský 
parlament, pokud jde o závazek Vietnamu 
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dosáhnout pokroku v řadě otázek v oblasti 
lidských práv, včetně propuštění osob, 
které jsou drženy výhradně kvůli 
pokojnému vyjádření nesouhlasu, revize 
trestního zákoníku a zákona 
o kybernetické bezpečnosti a zákona o 
náboženském vyznání a přesvědčení, 
s cílem uvést je do souladu 
s mezinárodními standardy v oblasti 
lidských práv, uznání nezávislých 
odborových svazů a ratifikace úmluv 
MOP č. 87 a 105, neboť dodržování 
lidských práv a svobod v souladu se 
závazky Vietnamu v rámci dohody 
o partnerství a spolupráci má zásadní 
význam pro ratifikaci dohody o volném 
obchodu mezi EU a Vietnamem;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese, Urmas Paet

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. poukazuje na to, že občanské 
společnosti ve Vietnamu není povoleno 
působit svobodně a bez omezení ze strany 
státu, neboť i nadále přetrvávají omezení 
svobody projevu, shromažďování 
a sdružování ve Vietnamu; v této 
souvislosti vyzývá Komisi, aby zajistila, 
aby skupiny občanské společnosti, 
zejména ty z nich, které patří k domácím 
poradním skupinám, mohly fungovat 
nezávisle, nestranně, řádně a bez obav z 
jakýchkoli následků;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Jytte Guteland, 
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor
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Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá k užší spolupráci 
s Evropským parlamentem v rámci 
přípravy na každoroční dialogy o lidských 
právech, informační schůzky a aktualizaci 
strategie EU v oblasti lidských práv pro 
Vietnam;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. je pevně přesvědčen, že ve 
Vietnamu je nutné posílit právní stát, 
správu věcí veřejných, udržitelný rozvoj a 
dodržování lidských práv; vyzývá proto 
Parlament, aby udělil souhlas s dohodou 
pouze tehdy, pokud se domnívá, že tato 
doporučení, zejména propuštění všech 
politických vězňů, revize trestního 
zákoníku, svoboda projevu, sdružování, 
shromažďování a pohybu a svoboda 
informací, jsou právně a účinně 
chráněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Heidi Hautala
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
Evropský parlament pozorně sledoval 
a monitoroval provádění všech částí 
dohody o volném obchodu; vyzývá proto 
vysokou představitelku, místopředsedkyni 
Komise, aby pravidelně informovala 
Evropský parlament o vývoji situace 
v oblasti lidských práv na místě, a to 
i pokud jde o schůzky na vysoké úrovni, 
které případně uspořádá, a o dialog 
s touto zemí týkající se lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. vyzývá proto EP, aby udělil svůj 
souhlas s dohodami, pouze pokud bude 
existovat právní a účinná ochrana těchto 
doporučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Heidi Hautala
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. domnívá se, že ratifikace dohody o 
volném obchodu mezi EU a Vietnamem 
by se měla uskutečnit pouze tehdy, pokud 
vietnamské orgány vyjádří svůj závazek 
(včetně jasného harmonogramu) 
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revidovat vietnamský trestní zákoník a 
zákon o kybernetické bezpečnosti v 
souladu s mezinárodními normami v 
oblasti lidských práv, uznat nezávislé 
odborové svazy a ratifikovat úmluvy MOP 
č. 87 a 105;

Or. en


