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Τροπολογία 1
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι, στις 17 
Δεκεμβρίου 20151, το Κοινοβούλιο 
ενέκρινε τη συμφωνία-πλαίσιο συνολικής 
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) 
ΕΕ-Βιετνάμ, η οποία καθορίζει τις 
μελλοντικές σχέσεις και αποσκοπεί στην 
περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας όσον 
αφορά τις παγκόσμιες και περιφερειακές 
προκλήσεις·

1. υπενθυμίζει ότι, στις 17 
Δεκεμβρίου 20151, το Κοινοβούλιο 
ενέκρινε τη συμφωνία-πλαίσιο συνολικής 
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) 
ΕΕ-Βιετνάμ, η οποία καθορίζει τις 
μελλοντικές σχέσεις και αποσκοπεί στην 
περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας όσον 
αφορά τις παγκόσμιες και περιφερειακές 
προκλήσεις· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή δεν διενήργησε εκ 
των προτέρων διεξοδική εκτίμηση 
επιπτώσεων ως προς τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· ζητεί από την Επιτροπή να 
το πράξει τώρα· διαπιστώνει με ανησυχία 
ότι οι σοβαρές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν ενταθεί 
από την έναρξη ισχύος της ΣΕΣΣ·

_________________ _________________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2015)0467.

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2015)0467.

Or. en

Τροπολογία 2
Heidi Hautala
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι, στις 17 
Δεκεμβρίου 20151, το Κοινοβούλιο 
ενέκρινε τη συμφωνία-πλαίσιο συνολικής 
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) 
ΕΕ-Βιετνάμ, η οποία καθορίζει τις 
μελλοντικές σχέσεις και αποσκοπεί στην 

1. υπενθυμίζει ότι, στις 17 
Δεκεμβρίου 20151, το Κοινοβούλιο 
ενέκρινε τη συμφωνία-πλαίσιο συνολικής 
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) 
ΕΕ-Βιετνάμ, η οποία καθορίζει τις 
μελλοντικές σχέσεις και αποσκοπεί στην 
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περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας όσον 
αφορά τις παγκόσμιες και περιφερειακές 
προκλήσεις·

περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας όσον 
αφορά τις παγκόσμιες και περιφερειακές 
προκλήσεις· διαπιστώνει με ανησυχία ότι 
οι σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων έχουν ενταθεί από την 
έναρξη ισχύος της ΣΕΣΣ·

_________________ _________________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2015)0467.

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2015)0467.

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι, στις 17 
Δεκεμβρίου 20151, το Κοινοβούλιο 
ενέκρινε τη συμφωνία-πλαίσιο συνολικής 
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) 
ΕΕ-Βιετνάμ, η οποία καθορίζει τις 
μελλοντικές σχέσεις και αποσκοπεί στην 
περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας όσον 
αφορά τις παγκόσμιες και περιφερειακές 
προκλήσεις·

1. υπενθυμίζει ότι, στις 17 
Δεκεμβρίου 20151, το Κοινοβούλιο 
ενέκρινε τη συμφωνία-πλαίσιο συνολικής 
εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) 
ΕΕ-Βιετνάμ, η οποία καθορίζει τις 
μελλοντικές σχέσεις και αποσκοπεί στην 
περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας όσον 
αφορά τις παγκόσμιες και περιφερειακές 
προκλήσεις· διαπιστώνει με ανησυχία ότι 
οι σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων έχουν ενταθεί από την 
έναρξη ισχύος της ΣΕΣΣ·

_________________ _________________
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2015)0467.

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2015)0467.

Or. en

Τροπολογία 4
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει ότι το 2014 το 
Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να 
διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων της 
συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών με το 
Βιετνάμ ως προς τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, έκκληση την οποία 
επανέλαβε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 
το 2015, και σημειώνει ότι η εν λόγω 
εκτίμηση δεν έχει ακόμη διενεργηθεί· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την 
Επιτροπή να διενεργήσει την εν λόγω 
εκτίμηση πριν από την έναρξη ισχύος της 
συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 5
Urmas Paet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει τη στρατηγική 
σημασία του Βιετνάμ ως κρίσιμου εταίρου 
της ΕΕ στη Νοτιοανατολική Ασία και 
μεταξύ των χωρών του ASEAN, ιδίως 
αλλά όχι αποκλειστικά σε σχέση με τις 
διαπραγματεύσεις για την κλιματική 
αλλαγή, τη χρηστή διακυβέρνηση, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την οικονομική και 
κοινωνική πρόοδο και την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας·

2. υπογραμμίζει τη στρατηγική 
σημασία του Βιετνάμ ως κρίσιμου εταίρου 
της ΕΕ στη Νοτιοανατολική Ασία και 
μεταξύ των χωρών του ASEAN, ιδίως 
αλλά όχι αποκλειστικά σε σχέση με τις 
διαπραγματεύσεις για την κλιματική 
αλλαγή, τη χρηστή διακυβέρνηση, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την οικονομική και 
κοινωνική πρόοδο και την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας· τονίζει τη σημασία της 
πλήρους τήρησης και εφαρμογής της 
συμφωνίας του Παρισιού από την ΕΕ και 
το Βιετνάμ·

Or. en

Τροπολογία 6
Isabel Wiseler-Lima
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει τη στρατηγική 
σημασία του Βιετνάμ ως κρίσιμου εταίρου 
της ΕΕ στη Νοτιοανατολική Ασία και 
μεταξύ των χωρών του ASEAN, ιδίως 
αλλά όχι αποκλειστικά σε σχέση με τις 
διαπραγματεύσεις για την κλιματική 
αλλαγή, τη χρηστή διακυβέρνηση, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την οικονομική και 
κοινωνική πρόοδο και την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας·

2. υπογραμμίζει τη στρατηγική 
σημασία του Βιετνάμ ως κρίσιμου εταίρου 
της ΕΕ στη Νοτιοανατολική Ασία και 
μεταξύ των χωρών του ASEAN, ιδίως 
αλλά όχι αποκλειστικά σε σχέση με τις 
διαπραγματεύσεις για την κλιματική 
αλλαγή, τη χρηστή διακυβέρνηση, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την ασφάλεια, την 
οικονομική και κοινωνική πρόοδο και την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας· 
σημειώνει ότι το Βιετνάμ αναλαμβάνει 
την προεδρία του ASEAN το 2020·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει τη στρατηγική 
σημασία του Βιετνάμ ως κρίσιμου εταίρου 
της ΕΕ στη Νοτιοανατολική Ασία και 
μεταξύ των χωρών του ASEAN, ιδίως 
αλλά όχι αποκλειστικά σε σχέση με τις 
διαπραγματεύσεις για την κλιματική 
αλλαγή, τη χρηστή διακυβέρνηση, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την οικονομική και 
κοινωνική πρόοδο και την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας·

2. υπογραμμίζει τη στρατηγική 
σημασία του Βιετνάμ ως κρίσιμου εταίρου 
της ΕΕ στη Νοτιοανατολική Ασία και 
μεταξύ των χωρών του ASEAN, ιδίως 
αλλά όχι αποκλειστικά σε σχέση με τις 
διαπραγματεύσεις για την κλιματική 
αλλαγή, τη χρηστή διακυβέρνηση, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την οικονομική και 
κοινωνική πρόοδο και την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας, καθώς και την 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και τη δημοκρατική μεταρρύθμιση·

Or. en

Τροπολογία 8
Isabel Wiseler-Lima
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της 
κυβέρνησης του Βιετνάμ σχετικά με τη 
θέσπιση πλαισίου για τη συμμετοχή του 
Βιετνάμ στις επιχειρήσεις διαχείρισης 
κρίσεων της ΕΈ, η οποία υπεγράφη στις 
17 Οκτωβρίου 2019· υπογραμμίζει ότι το 
Βιετνάμ καθίσταται η δεύτερη χώρα 
εταίρος στην Ασία που υπογράφει 
συμφωνία-πλαίσιο συμμετοχής με την 
ΕΕ· τονίζει ότι η συμφωνία αποτελεί ένα 
σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για τις 
σχέσεις ΕΕ-Βιετνάμ·

Or. en

Τροπολογία 9
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. αναγνωρίζει τις προσπάθειες του 
Βιετνάμ να εφαρμόσει ένα φιλόδοξο 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, ιδίως όσον 
αφορά τα περιβαλλοντικά και εργασιακά 
δικαιώματα του κεφαλαίου της ΣΕΣ για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη· χαιρετίζει την κύρωση 
έξι εκ των οκτώ βασικών συμβάσεων της 
ΔΟΕ, και συγκεκριμένα των συμβάσεων 
αριθ. 29 για την αναγκαστική εργασία, 
αριθ. 100 και 111 για την απαγόρευση των 
διακρίσεων, αριθ. 138 και 182 για την 
παιδική εργασία και, πιο πρόσφατα, της 
σύμβασης αριθ. 98 για το δικαίωμα 
οργάνωσης και συλλογικών 
διαπραγματεύσεων· καλεί την κυβέρνηση 
του Βιετνάμ να κυρώσει το συντομότερο 
τις εκκρεμείς συμβάσεις·

3. αναγνωρίζει τις προσπάθειες του 
Βιετνάμ να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων, ιδίως όσον αφορά τα 
περιβαλλοντικά και εργασιακά δικαιώματα 
του κεφαλαίου της ΣΕΣ για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη· χαιρετίζει την κύρωση έξι εκ 
των οκτώ βασικών συμβάσεων της ΔΟΕ, 
και συγκεκριμένα των συμβάσεων αριθ. 29 
για την αναγκαστική εργασία, αριθ. 100 
και 111 για την απαγόρευση των 
διακρίσεων, αριθ. 138 και 182 για την 
παιδική εργασία και, πιο πρόσφατα, της 
σύμβασης αριθ. 98 για το δικαίωμα 
οργάνωσης και συλλογικών 
διαπραγματεύσεων· καλεί την κυβέρνηση 
του Βιετνάμ να κυρώσει το συντομότερο 
και να εφαρμόσει πλήρως τις εκκρεμείς 
συμβάσεις· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το κείμενο του κεφαλαίου για 
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τη βιώσιμη ανάπτυξη δεν δημιουργεί 
καμία υποχρέωση κύρωσης αυτών των 
εκκρεμών συμβάσεων· ζητεί να επεκταθεί 
ο αποτελεσματικός μηχανισμός που 
ισχύει για τις εμπορικές διαθέσεις στο 
πλαίσιο της ΣΕΣ και στο κεφάλαιο για το 
εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ), 
καθώς και να θεσπιστεί ένα σαφές, 
δημόσιο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα 
για την κύρωση των συμβάσεων της ΔΟΕ 
αριθ. 87 για τη συνδικαλιστική ελευθερία 
και την προστασία του συνδικαλιστικού 
δικαιώματος και αριθ. 105 για την 
κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. αναγνωρίζει τις προσπάθειες του 
Βιετνάμ να εφαρμόσει ένα φιλόδοξο 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, ιδίως όσον 
αφορά τα περιβαλλοντικά και εργασιακά 
δικαιώματα του κεφαλαίου της ΣΕΣ για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη· χαιρετίζει την κύρωση 
έξι εκ των οκτώ βασικών συμβάσεων της 
ΔΟΕ, και συγκεκριμένα των συμβάσεων 
αριθ. 29 για την αναγκαστική εργασία, 
αριθ. 100 και 111 για την απαγόρευση των 
διακρίσεων, αριθ. 138 και 182 για την 
παιδική εργασία και, πιο πρόσφατα, της 
σύμβασης αριθ. 98 για το δικαίωμα 
οργάνωσης και συλλογικών 
διαπραγματεύσεων· καλεί την κυβέρνηση 
του Βιετνάμ να κυρώσει το συντομότερο 
τις εκκρεμείς συμβάσεις·

3. αναγνωρίζει τις προσπάθειες του 
Βιετνάμ να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων, ιδίως όσον αφορά τα 
περιβαλλοντικά και εργασιακά δικαιώματα 
του κεφαλαίου της ΣΕΣ για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη· χαιρετίζει την κύρωση έξι εκ 
των οκτώ βασικών συμβάσεων της ΔΟΕ, 
και συγκεκριμένα των συμβάσεων αριθ. 29 
για την αναγκαστική εργασία, αριθ. 100 
και 111 για την απαγόρευση των 
διακρίσεων, αριθ. 138 και 182 για την 
παιδική εργασία και, πιο πρόσφατα, της 
σύμβασης αριθ. 98 για το δικαίωμα 
οργάνωσης και συλλογικών 
διαπραγματεύσεων·  καλεί την κυβέρνηση 
του Βιετνάμ να κυρώσει το συντομότερο 
και να εφαρμόσει πλήρως τις εκκρεμείς 
συμβάσεις· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το κεφάλαιο για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη δεν δημιουργεί καμία νομική 
και δεσμευτική υποχρέωση· ζητεί τη 
θέσπιση δημόσιου και δεσμευτικού 
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χρονοδιαγράμματος για την κύρωση των 
συμβάσεων της ΔΟΕ αριθ. 87 για τη 
συνδικαλιστική ελευθερία και την 
προστασία του συνδικαλιστικού 
δικαιώματος και αριθ. 105 για την 
κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 11
Traian Băsescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. αναγνωρίζει τις προσπάθειες του 
Βιετνάμ να εφαρμόσει ένα φιλόδοξο 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, ιδίως όσον 
αφορά τα περιβαλλοντικά και εργασιακά 
δικαιώματα του κεφαλαίου της ΣΕΣ για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη· χαιρετίζει την κύρωση 
έξι εκ των οκτώ βασικών συμβάσεων της 
ΔΟΕ, και συγκεκριμένα των συμβάσεων 
αριθ. 29 για την αναγκαστική εργασία, 
αριθ. 100 και 111 για την απαγόρευση των 
διακρίσεων, αριθ. 138 και 182 για την 
παιδική εργασία και, πιο πρόσφατα, της 
σύμβασης αριθ. 98 για το δικαίωμα 
οργάνωσης και συλλογικών 
διαπραγματεύσεων· καλεί την κυβέρνηση 
του Βιετνάμ να κυρώσει το συντομότερο 
τις εκκρεμείς συμβάσεις·

3. αναγνωρίζει τις προσπάθειες του 
Βιετνάμ να εφαρμόσει ένα φιλόδοξο 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, ιδίως όσον 
αφορά τα περιβαλλοντικά και εργασιακά 
δικαιώματα του κεφαλαίου της ΣΕΣ για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη· καλεί την κυβέρνηση 
του Βιετνάμ να λάβει όλα τα κατάλληλα 
νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα για 
να διασφαλίσει τα υψηλότερα δυνατά 
πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
των περιβαλλοντικών και εργασιακών 
προτύπων, και να διασφαλίσει ότι αυτά 
τηρούνται και εφαρμόζονται 
αποτελεσματικά· χαιρετίζει την κύρωση 
έξι εκ των οκτώ βασικών συμβάσεων της 
ΔΟΕ, και συγκεκριμένα των συμβάσεων 
αριθ. 29 για την αναγκαστική εργασία, 
αριθ. 100 και 111 για την απαγόρευση των 
διακρίσεων, αριθ. 138 και 182 για την 
παιδική εργασία και, πιο πρόσφατα, της 
σύμβασης αριθ. 98 για το δικαίωμα 
οργάνωσης και συλλογικών 
διαπραγματεύσεων·  καλεί επιτακτικά την 
κυβέρνηση του Βιετνάμ να κυρώσει το 
συντομότερο τις εκκρεμείς συμβάσεις·

Or. en
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Τροπολογία 12
Fabio Massimo Castaldo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. αναγνωρίζει τις προσπάθειες του 
Βιετνάμ να εφαρμόσει ένα φιλόδοξο 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, ιδίως όσον 
αφορά τα περιβαλλοντικά και εργασιακά 
δικαιώματα του κεφαλαίου της ΣΕΣ για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη· χαιρετίζει την κύρωση 
έξι εκ των οκτώ βασικών συμβάσεων της 
ΔΟΕ, και συγκεκριμένα των συμβάσεων 
αριθ. 29 για την αναγκαστική εργασία, 
αριθ. 100 και 111 για την απαγόρευση των 
διακρίσεων, αριθ. 138 και 182 για την 
παιδική εργασία και, πιο πρόσφατα, της 
σύμβασης αριθ. 98 για το δικαίωμα 
οργάνωσης και συλλογικών 
διαπραγματεύσεων· καλεί την κυβέρνηση 
του Βιετνάμ να κυρώσει το συντομότερο 
τις εκκρεμείς συμβάσεις·

3. αναγνωρίζει τις προσπάθειες του 
Βιετνάμ να εφαρμόσει ένα φιλόδοξο 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, ιδίως όσον 
αφορά τα περιβαλλοντικά και εργασιακά 
δικαιώματα του κεφαλαίου της ΣΕΣ για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη· χαιρετίζει την κύρωση 
έξι εκ των οκτώ βασικών συμβάσεων της 
ΔΟΕ, και συγκεκριμένα των συμβάσεων 
αριθ. 29 για την αναγκαστική εργασία, 
αριθ. 100 και 111 για την απαγόρευση των 
διακρίσεων, αριθ. 138 και 182 για την 
παιδική εργασία και, πιο πρόσφατα, της 
σύμβασης αριθ. 98 για το δικαίωμα 
οργάνωσης και συλλογικών 
διαπραγματεύσεων· καλεί την κυβέρνηση 
του Βιετνάμ να κυρώσει το συντομότερο 
τις εκκρεμείς συμβάσεις, και 
συγκεκριμένα τη σύμβαση αριθ. 105 για 
την κατάργηση της αναγκαστικής 
εργασίας και τη σύμβαση αριθ. 87 για τη 
συνδικαλιστική ελευθερία και την 
προστασία του συνδικαλιστικού 
δικαιώματος· πιστεύει ότι η διασφάλιση 
εκ μέρους της κυβέρνησης της 
προστασίας που παρέχουν οι εν λόγω 
συμβάσεις στους πολίτες της θα πρέπει 
να αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη 
ισχύος της ΣΕΣ·

Or. en

Τροπολογία 13
Heidi Hautala
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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3. αναγνωρίζει τις προσπάθειες του 
Βιετνάμ να εφαρμόσει ένα φιλόδοξο 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, ιδίως όσον 
αφορά τα περιβαλλοντικά και εργασιακά 
δικαιώματα του κεφαλαίου της ΣΕΣ για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη· χαιρετίζει την κύρωση 
έξι εκ των οκτώ βασικών συμβάσεων της 
ΔΟΕ, και συγκεκριμένα των συμβάσεων 
αριθ. 29 για την αναγκαστική εργασία, 
αριθ. 100 και 111 για την απαγόρευση των 
διακρίσεων, αριθ. 138 και 182 για την 
παιδική εργασία και, πιο πρόσφατα, της 
σύμβασης αριθ. 98 για το δικαίωμα 
οργάνωσης και συλλογικών 
διαπραγματεύσεων· καλεί την κυβέρνηση 
του Βιετνάμ να κυρώσει το συντομότερο 
τις εκκρεμείς συμβάσεις·

3. αναγνωρίζει τις προσπάθειες του 
Βιετνάμ να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων, ιδίως όσον αφορά τα 
περιβαλλοντικά και εργασιακά δικαιώματα 
του κεφαλαίου της ΣΕΣ για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη·  χαιρετίζει την κύρωση έξι εκ 
των οκτώ βασικών συμβάσεων της ΔΟΕ, 
και συγκεκριμένα των συμβάσεων αριθ. 29 
για την αναγκαστική εργασία, αριθ. 100 
και 111 για την απαγόρευση των 
διακρίσεων, αριθ. 138 και 182 για την 
παιδική εργασία και, πιο πρόσφατα, της 
σύμβασης αριθ. 98 για το δικαίωμα 
οργάνωσης και συλλογικών 
διαπραγματεύσεων· καλεί την κυβέρνηση 
του Βιετνάμ να κυρώσει το συντομότερο 
και να εφαρμόσει πλήρως τις εκκρεμείς 
συμβάσεις· τονίζει, ωστόσο, ότι η πλήρης 
εφαρμογή των συμβάσεων της ΔΟΕ δεν 
είναι δυνατή έως ότου αναθεωρηθεί ο 
ποινικός κώδικας του Βιετνάμ σύμφωνα 
με τα διεθνή πρότυπα και τις 
υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 14
Leopoldo López Gil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. αναγνωρίζει τις προσπάθειες του 
Βιετνάμ να εφαρμόσει ένα φιλόδοξο 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, ιδίως όσον 
αφορά τα περιβαλλοντικά και εργασιακά 
δικαιώματα του κεφαλαίου της ΣΕΣ για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη· χαιρετίζει την κύρωση 
έξι εκ των οκτώ βασικών συμβάσεων της 
ΔΟΕ, και συγκεκριμένα των συμβάσεων 
αριθ. 29 για την αναγκαστική εργασία, 
αριθ. 100 και 111 για την απαγόρευση των 
διακρίσεων, αριθ. 138 και 182 για την 
παιδική εργασία και, πιο πρόσφατα, της 
σύμβασης αριθ. 98 για το δικαίωμα 

3. αναγνωρίζει τις προσπάθειες του 
Βιετνάμ να εφαρμόσει ένα φιλόδοξο 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, ιδίως όσον 
αφορά τα περιβαλλοντικά και εργασιακά 
δικαιώματα του κεφαλαίου της ΣΕΣ για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη·  χαιρετίζει την κύρωση 
έξι εκ των οκτώ βασικών συμβάσεων της 
ΔΟΕ, και συγκεκριμένα των συμβάσεων 
αριθ. 29 για την αναγκαστική εργασία, 
αριθ. 100 και 111 για την απαγόρευση των 
διακρίσεων, αριθ. 138 και 182 για την 
παιδική εργασία και, πιο πρόσφατα, της 
σύμβασης αριθ. 98 για το δικαίωμα 
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οργάνωσης και συλλογικών 
διαπραγματεύσεων· καλεί την κυβέρνηση 
του Βιετνάμ να κυρώσει το συντομότερο 
τις εκκρεμείς συμβάσεις·

οργάνωσης και συλλογικών 
διαπραγματεύσεων·  καλεί επιτακτικά την 
κυβέρνηση του Βιετνάμ να κυρώσει το 
συντομότερο τις εκκρεμείς συμβάσεις·

Or. es

Τροπολογία 15
Heidi Hautala
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το 
επιδεινούμενο κλίμα για τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και τους δημοσιογράφους 
στο Βιετνάμ, και καταδικάζει όλες τις 
πράξεις βίας, τις πολιτικά υποκινούμενες 
κατηγορίες, την αυθαίρετη κράτηση, τη 
χρήση παρεμβατικής επιτήρησης, την 
παρενόχληση, τις ποινές και καταδίκες σε 
σχέση με τα εν λόγω άτομα· καλεί τις 
αρχές του Βιετνάμ να προβούν στην 
άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση 
όλων των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
κρατουμένων συνείδησης και όσων έχουν 
καταδικαστεί απλώς και μόνο επειδή 
άσκησαν το δικαίωμά τους στην 
ελευθερία της έκφρασης, και να 
αποσύρουν όλες τις κατηγορίες εναντίον 
τους·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει ότι τα εργασιακά 
δικαιώματα και οι συνδικαλιστικές 
ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που κατοχυρώνονται στις 
θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ, δεν 
λαμβάνονται υπόψη στον ισχύοντα 
ποινικό κώδικα· εξακολουθεί να ανησυχεί 
για το γεγονός ότι το Βιετνάμ απέρριψε 
ένα μεγάλο αριθμό συστάσεων που 
διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της 
καθολικής περιοδικής εξέτασης του 2019 
σχετικά με τον ποινικό κώδικα, 
προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με το 
Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και 
πολιτικά δικαιώματα· καλεί τις αρχές του 
Βιετνάμ να εφαρμόσουν τις συστάσεις 
αυτές, χρησιμοποιώντας σαφή και 
δημόσια σημεία αναφοράς και 
χρονοδιάγραμμα·

Or. en

Τροπολογία 17
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εξακολουθεί να ανησυχεί για τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
εφαρμογής της θανατικής ποινής στο 
Βιετνάμ· καλεί το Βιετνάμ να θεσπίσει την 
αναστολή επιβολής της και να λάβει μέτρα 
για την κατάργησή της· επισημαίνει ότι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν τον 
ακρογωνιαίο λίθο του κεφαλαίου της ΣΕΣ 
για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· 
ζητεί την περιοδική αξιολόγηση των 
επιπτώσεων της συμφωνίας·

4. εξακολουθεί να ανησυχεί για τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
εφαρμογής της θανατικής ποινής στο 
Βιετνάμ· καλεί το Βιετνάμ να θεσπίσει την 
αναστολή επιβολής της και να λάβει μέτρα 
για την κατάργησή της· εκφράζει τη βαθιά 
του λύπη για το γεγονός ότι ο αριθμός 
των πολιτικών κρατουμένων, των 
ακτιβιστών για τα ανθρώπινα και τα 
εργασιακά δικαιώματα, των 
θρησκευτικών και περιβαλλοντικών 
ακτιβιστών, των δημοσιογράφων και 
μπλόγκερς έχει αυξηθεί δραματικά τα 
τελευταία χρόνια, και ζητεί την άμεση 
απελευθέρωση όλων των ατόμων που 
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κρατούνται για ειρηνικές 
δραστηριότητες· επισημαίνει ότι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να 
αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του 
κεφαλαίου της ΣΕΣ για το εμπόριο και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι η ΣΕΣ επικεντρώνεται 
μόνο σε ένα περιορισμένο φάσμα 
δικαιωμάτων, κυρίως στις βασικές 
συμβάσεις της ΔΟΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, 
την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου 
κεφαλαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
συνοδευόμενου από έναν μηχανισμό 
επιβολής που θα διασφαλίζει την 
εφαρμογή του στην πράξη· ζητεί την 
περιοδική ανεξάρτητη αξιολόγηση των 
επιπτώσεων της συμφωνίας·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εξακολουθεί να ανησυχεί για τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
εφαρμογής της θανατικής ποινής στο 
Βιετνάμ· καλεί το Βιετνάμ να θεσπίσει την 
αναστολή επιβολής της και να λάβει μέτρα 
για την κατάργησή της· επισημαίνει ότι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν τον 
ακρογωνιαίο λίθο του κεφαλαίου της ΣΕΣ 
για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· 
ζητεί την περιοδική αξιολόγηση των 
επιπτώσεων της συμφωνίας·

4. εξακολουθεί να ανησυχεί για τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
εφαρμογής της θανατικής ποινής στο 
Βιετνάμ· καλεί το Βιετνάμ να θεσπίσει την 
αναστολή επιβολής της και να λάβει μέτρα 
για την κατάργησή της· ζητεί την 
περιοδική αξιολόγηση των επιπτώσεων 
της συμφωνίας· εκφράζει τη βαθιά του 
λύπη για το γεγονός ότι ο αριθμός των 
πολιτικών κρατουμένων, των ακτιβιστών 
για τα ανθρώπινα και τα εργασιακά 
δικαιώματα, των θρησκευτικών και 
περιβαλλοντικών ακτιβιστών, των 
δημοσιογράφων και μπλόγκερς έχει 
αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, 
και ζητεί την άμεση και άνευ όρων 
απελευθέρωση όλων των ατόμων που 
κρατούνται για την ειρηνική άσκηση του 
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δικαιώματός τους στην ελευθερία της 
έκφρασης·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εξακολουθεί να ανησυχεί για τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
εφαρμογής της θανατικής ποινής στο 
Βιετνάμ· καλεί το Βιετνάμ να θεσπίσει την 
αναστολή επιβολής της και να λάβει μέτρα 
για την κατάργησή της· επισημαίνει ότι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν τον 
ακρογωνιαίο λίθο του κεφαλαίου της ΣΕΣ 
για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· 
ζητεί την περιοδική αξιολόγηση των 
επιπτώσεων της συμφωνίας·

4. εξακολουθεί να ανησυχεί ιδιαίτερα 
για τις διάφορες και συνεχιζόμενες 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στο Βιετνάμ, συμπεριλαμβανομένης της 
καταδίωξης των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
του περιορισμού της ελευθερίας του 
Τύπου, της ελευθερίας της έκφρασης και 
του συνεταιρίζεσθαι καθώς και της 
εφαρμογής της θανατικής ποινής· καλεί το 
Βιετνάμ να θεσπίσει την αναστολή 
επιβολής της θανατικής ποινής και να 
λάβει μέτρα για την κατάργησή της· καλεί 
επίσης το Βιετνάμ να καταργήσει τον 
νόμο για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο, να απελευθερώσει όλους 
τους πολιτικούς κρατουμένους και να 
θεσπίσει ένα σύντομο χρονοδιάγραμμα 
για την κύρωση και εφαρμογή των 
εκκρεμών συμβάσεων της ΔΟΕ· 
επισημαίνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα 
αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του 
κεφαλαίου της ΣΕΣ για το εμπόριο και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί την περιοδική 
αξιολόγηση της προόδου στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
κοινωνικής ανάπτυξης, καθώς και των 
επιπτώσεων της συμφωνίας·

Or. en
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Τροπολογία 20
Heidi Hautala
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εξακολουθεί να ανησυχεί για τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
εφαρμογής της θανατικής ποινής στο 
Βιετνάμ· καλεί το Βιετνάμ να θεσπίσει την 
αναστολή επιβολής της και να λάβει μέτρα 
για την κατάργησή της· επισημαίνει ότι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν τον 
ακρογωνιαίο λίθο του κεφαλαίου της ΣΕΣ 
για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· 
ζητεί την περιοδική αξιολόγηση των 
επιπτώσεων της συμφωνίας·

4. εξακολουθεί να ανησυχεί για τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
εφαρμογής της θανατικής ποινής στο 
Βιετνάμ· επαναλαμβάνει την αντίθεσή του 
στη θανατική ποινή σε όλες τις 
περιπτώσεις· καλεί το Βιετνάμ να 
θεσπίσει την άμεση αναστολή επιβολής 
της, ως ένα βήμα προς την κατάργησή 
της· επισημαίνει ότι τα ανθρώπινα 
δικαιώματα θα πρέπει να αποτελούν τον 
ακρογωνιαίο λίθο του κεφαλαίου της ΣΕΣ 
για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 
αντ’ αυτού, επικεντρώνεται μόνο σε ένα 
περιορισμένο φάσμα δικαιωμάτων, 
κυρίως στις βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ· 
τονίζει ότι αυτό είναι ανεπαρκές και 
ζητεί, ως εκ τούτου, να αναθεωρηθεί, 
προκειμένου να συμπεριληφθούν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα κατά τρόπο 
ολοκληρωμένο, καθώς και να συνοδευτεί 
από έναν μηχανισμό επιβολής που θα 
διασφαλίζει την αποτελεσματική 
εφαρμογή του· ζητεί την περιοδική 
αξιολόγηση των επιπτώσεων της 
συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 21
Traian Băsescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εξακολουθεί να ανησυχεί για τις 4. εξακολουθεί να ανησυχεί για τις 
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παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
εφαρμογής της θανατικής ποινής στο 
Βιετνάμ· καλεί το Βιετνάμ να θεσπίσει την 
αναστολή επιβολής της και να λάβει μέτρα 
για την κατάργησή της· επισημαίνει ότι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν τον 
ακρογωνιαίο λίθο του κεφαλαίου της ΣΕΣ 
για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· 
ζητεί την περιοδική αξιολόγηση των 
επιπτώσεων της συμφωνίας·

παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
εφαρμογής της θανατικής ποινής στο 
Βιετνάμ· καλεί επιτακτικά το Βιετνάμ να 
θεσπίσει την αναστολή επιβολής της και να 
λάβει άμεσα μέτρα για την κατάργησή της· 
διαπιστώνει με ανησυχία τον 
συνεχιζόμενο περιορισμό της ελευθερίας 
της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και 
της ειρηνικής συνάθροισης στο Βιετνάμ, 
όπως έχει επανειλημμένα τονιστεί – στα 
επείγοντα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2017 
και της 9ης Ιουνίου 2016 –, και ότι οι 
επιδόσεις του Βιετνάμ όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα εγείρουν σοβαρές 
ανησυχίες και δημιουργούν σοβαρές 
αμφιβολίες σχετικά με τη δεδηλωμένη 
δέσμευση της χώρας για σεβασμό των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων· επισημαίνει 
ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν 
τον ακρογωνιαίο λίθο του κεφαλαίου της 
ΣΕΣ για το εμπόριο και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 22
Michal Šimečka

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εξακολουθεί να ανησυχεί για τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
εφαρμογής της θανατικής ποινής στο 
Βιετνάμ· καλεί το Βιετνάμ να θεσπίσει την 
αναστολή επιβολής της και να λάβει μέτρα 
για την κατάργησή της· επισημαίνει ότι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν τον 
ακρογωνιαίο λίθο του κεφαλαίου της ΣΕΣ 
για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· 
ζητεί την περιοδική αξιολόγηση των 
επιπτώσεων της συμφωνίας·

4. εξακολουθεί να ανησυχεί για τις 
συνεχιζόμενες παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως οι 
καταδίκες, ο πολιτικός εκφοβισμός, η 
επιτήρηση, η παρενόχληση, οι επιθέσεις, 
οι απαγωγές και οι άδικες δίκες 
πολιτικών, ακτιβιστών, δημοσιογράφων, 
μπλόγκερς, αντιφρονούντων και 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, καθώς και η εφαρμογή της 
θανατικής ποινής στο Βιετνάμ· καλεί το 
Βιετνάμ να τηρήσει το διεθνές δίκαιο και 
τις διεθνείς υποχρεώσεις σχετικά με τα 
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ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και να 
θεσπίσει την αναστολή επιβολής της 
θανατικής ποινής και να λάβει μέτρα για 
την κατάργησή της· επισημαίνει ότι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν τον 
ακρογωνιαίο λίθο του κεφαλαίου της ΣΕΣ 
για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· 
ζητεί την περιοδική αξιολόγηση των 
επιπτώσεων της συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 23
Fabio Massimo Castaldo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εξακολουθεί να ανησυχεί για τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
εφαρμογής της θανατικής ποινής στο 
Βιετνάμ· καλεί το Βιετνάμ να θεσπίσει την 
αναστολή επιβολής της και να λάβει μέτρα 
για την κατάργησή της· επισημαίνει ότι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν τον 
ακρογωνιαίο λίθο του κεφαλαίου της ΣΕΣ 
για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· 
ζητεί την περιοδική αξιολόγηση των 
επιπτώσεων της συμφωνίας·

4. εξακολουθεί να ανησυχεί για τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
εφαρμογής της θανατικής ποινής στο 
Βιετνάμ· καλεί το Βιετνάμ να θεσπίσει την 
αναστολή επιβολής της και να λάβει μέτρα 
για την κατάργησή της· υπενθυμίζει ότι η 
κυβέρνηση Βιετνάμ δεν έχει εφαρμόσει 
καμία τροποποίηση της νομοθεσίας της 
για την εθνική ασφάλεια· αντιθέτως, έχει 
εντείνει πρόσφατα τις διώξεις σε βάρος 
των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των μελών της κοινωνίας 
των πολιτών, των θρησκευτικών ομάδων 
και των ατόμων που εκφράζουν γνώμες 
που θεωρούνται επικριτικές έναντι της 
κυβέρνησης· καλεί την κυβέρνηση του 
Βιετνάμ να τροποποιήσει ή να 
καταργήσει άρθρα του Ποινικού Κώδικα 
που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
καταχρηστικά για τη φίμωση των 
αντιφρονούντων, όπως τα άρθρα 258 
(331), 88 (117) και 79 (109), καθώς και 
τον νόμο για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο· επισημαίνει ότι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν τον 
ακρογωνιαίο λίθο του κεφαλαίου της ΣΕΣ 
για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· 
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ζητεί την περιοδική αξιολόγηση των 
επιπτώσεων της συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 24
Urmas Paet

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εξακολουθεί να ανησυχεί για τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
εφαρμογής της θανατικής ποινής στο 
Βιετνάμ· καλεί το Βιετνάμ να θεσπίσει την 
αναστολή επιβολής της και να λάβει μέτρα 
για την κατάργησή της· επισημαίνει ότι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν τον 
ακρογωνιαίο λίθο του κεφαλαίου της ΣΕΣ 
για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· 
ζητεί την περιοδική αξιολόγηση των 
επιπτώσεων της συμφωνίας·

4. εξακολουθεί να ανησυχεί για τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
εφαρμογής της θανατικής ποινής στο 
Βιετνάμ· καλεί το Βιετνάμ να θεσπίσει την 
αναστολή επιβολής της και να λάβει μέτρα 
για την κατάργησή της· καλεί το Βιετνάμ 
να αναθεωρήσει τον ποινικό κώδικα και 
τον νέο νόμο για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα· επισημαίνει ότι τα ανθρώπινα 
δικαιώματα αποτελούν τον ακρογωνιαίο 
λίθο του κεφαλαίου της ΣΕΣ για το 
εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί 
την περιοδική αξιολόγηση των επιπτώσεων 
της συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 25
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εξακολουθεί να ανησυχεί για τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
εφαρμογής της θανατικής ποινής στο 
Βιετνάμ· καλεί το Βιετνάμ να θεσπίσει την 
αναστολή επιβολής της και να λάβει μέτρα 

4. εξακολουθεί να ανησυχεί για τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
εφαρμογής της θανατικής ποινής στο 
Βιετνάμ· καλεί το Βιετνάμ να θεσπίσει την 
αναστολή επιβολής της και να λάβει μέτρα 
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για την κατάργησή της· επισημαίνει ότι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν τον 
ακρογωνιαίο λίθο του κεφαλαίου της ΣΕΣ 
για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· 
ζητεί την περιοδική αξιολόγηση των 
επιπτώσεων της συμφωνίας·

για την κατάργηση της θανατικής ποινής·  
επισημαίνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα 
αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του 
κεφαλαίου της ΣΕΣ για το εμπόριο και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί τη στενή και 
συνεχή αξιολόγηση των επιπτώσεων της 
συμφωνίας ως προς τα ανθρώπινα 
δικαιώματα μέσω ενός ανεξάρτητου 
μηχανισμού παρακολούθησης και 
υποβολής καταγγελιών·

Or. en

Τροπολογία 26
Leopoldo López Gil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εξακολουθεί να ανησυχεί για τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
εφαρμογής της θανατικής ποινής στο 
Βιετνάμ· καλεί το Βιετνάμ να θεσπίσει την 
αναστολή επιβολής της και να λάβει μέτρα 
για την κατάργησή της· επισημαίνει ότι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν τον 
ακρογωνιαίο λίθο του κεφαλαίου της ΣΕΣ 
για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· 
ζητεί την περιοδική αξιολόγηση των 
επιπτώσεων της συμφωνίας·

4. εξακολουθεί να ανησυχεί για τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
εφαρμογής της θανατικής ποινής στο 
Βιετνάμ· καλεί το Βιετνάμ να θεσπίσει την 
αναστολή επιβολής της και να λάβει μέτρα 
για την κατάργησή της· επισημαίνει ότι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν τον 
ακρογωνιαίο λίθο του κεφαλαίου της ΣΕΣ 
για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· 
ζητεί την ετήσια αξιολόγηση των 
επιπτώσεων της συμφωνίας·

Or. es

Τροπολογία 27
Traian Băsescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 – υποπαράγραφος 1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

καλεί επιτακτικά το Βιετνάμ να τηρήσει 
τα διεθνή πρότυπα για τις επιχειρήσεις 
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και τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
υπενθυμίζοντας τις κατευθυντήριες αρχές 
των Ηνωμένων Εθνών για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, που απαιτούν την επίδειξη 
αυστηρή δέουσας επιμέλειας στην 
αλυσίδα εφοδιασμού, τη δημιουργία 
εθνικών νομοθετικών πλαισίων που 
εγγυώνται την εταιρική ευθύνη, τη 
διαφάνεια και τη λογοδοσία, καθώς και 
την υποχρέωση πρόληψης και 
μετριασμού των επιπτώσεων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει τη 
σημασία της παρακολούθησης και της 
εκτίμησης των επιπτώσεων της 
παρούσας συμφωνίας στη βιώσιμη 
ανάπτυξη μέσω των αντίστοιχων 
πολιτικών, πρακτικών, συμμετοχικών 
διαδικασιών και θεσμών·

Or. en

Τροπολογία 28
Heidi Hautala
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να 
καταργήσουν, να αναθεωρήσουν ή να 
τροποποιήσουν όλους τους 
καταπιεστικούς νόμους, ιδίως τον 
Ποινικό Κώδικα, τον νόμο για την 
κυβερνοασφάλεια και τον νόμο περί 
πεποιθήσεων και θρησκείας, και να 
διασφαλίσουν ότι όλες οι νομοθετικές 
διατάξεις συμμορφώνονται με τα διεθνή 
πρότυπα και τις διεθνείς υποχρεώσεις για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς 
Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά 
δικαιώματα (ICCPR), στο οποίο το 
Βιετνάμ είναι συμβαλλόμενο μέρος· καλεί 
την κυβέρνηση να ευθυγραμμίσει τη 
νομοθεσία που διέπει τις δημόσιες 
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συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις με τα 
δικαιώματα στην ελευθερία του 
συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι·

Or. en

Τροπολογία 29
Isabel Wiseler-Lima

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καλεί το Βιετνάμ — ως ένδειξη 
καλής θελήσεως — να εφαρμόσει ορθά 
τις απαιτήσεις για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, όπως εγκρίθηκαν 
προηγουμένως στο ψήφισμα του ΕΚ, της 
17ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τη 
ΣΕΣΣ με το Βιετνάμ, μεταξύ άλλων 
αναθεωρώντας τον ποινικό κώδικα, ώστε 
να μην παρεμποδίζεται η ειρηνική 
άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία 
της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι, και να απελευθερώσει 
τους οι κρατουμένους συνείδησης·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. σημειώνει και συνακολούθως 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
το κείμενο του κεφαλαίου περί 
βιωσιμότητας δεν περιλαμβάνει αναφορά 
στα ανθρώπινα δικαιώματα, που 
αποτελούν θεμελιώδη πτυχή της χρηστής 
και βιώσιμης διακυβέρνησης, καθώς και 
μέρος των θεμελιωδών αρχών της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης· τα ανθρώπινα 
δικαιώματα θα πρέπει συνεπώς να 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε 
συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και τρίτου 
κράτους·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να 
καταργήσουν τον νόμο σχετικά με την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και να 
ευθυγραμμίσουν τη νομοθεσία που διέπει 
τις δημόσιες συγκεντρώσεις και τις 
διαδηλώσεις με τη διεθνή νομοθεσία για 
την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι·

Or. en

Τροπολογία 32
Heidi Hautala
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. εκφράζει τη λύπη του για την 
άρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 
διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων ως 
προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στο 
πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερων 
συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ, γεγονός που 
έρχεται σε αντίθεση με την απόφαση του 
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή του 2015, 
καθώς και με το σχέδιο δράσης της ΕΕ 
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για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση 
επιπτώσεων ως προς τα ανθρώπινα 
δικαιώματα πριν από την κύρωση της 
ΣΕΣ·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. επισημαίνει ότι τα ανθρώπινα 
δικαιώματα θα πρέπει να αποτελούν τον 
ακρογωνιαίο λίθο του κεφαλαίου της ΣΕΣ 
για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 
αντ’ αυτού, επικεντρώνεται μόνο σε ένα 
περιορισμένο φάσμα δικαιωμάτων· ζητεί, 
ως εκ τούτου, ένα ολοκληρωμένο 
κεφάλαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
με μέτρα εφαρμογής, σημεία αναφοράς 
και χρονοδιάγραμμα· ζητεί να 
αξιολογούνται οι επιπτώσεις της 
συμφωνίας σε τακτά χρονικά 
διαστήματα·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. εκφράζει τη λύπη του για την 
άρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 
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διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων ως 
προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στο 
πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερων 
συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ, και καλεί την 
Επιτροπή να διενεργήσει τέτοια εκτίμηση 
πριν από την έναρξη ισχύος της 
συμφωνίας·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4δ. ζητεί την εφαρμογή του 
μηχανισμού επίλυσης διαφορών μεταξύ 
κρατών στο κεφάλαιο για το εμπόριο και 
τη βιώσιμη ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 36
Traian Băsescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι το άρθρο 13 της 
ΣΕΣ περιλαμβάνει μια συνεργατική 
προσέγγιση που βασίζεται σε κοινές αξίες 
και συμφέροντα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαφορές στα αντίστοιχα επίπεδα 
ανάπτυξης των μερών· επικροτεί τη 
δυνατότητα επίλυσης των θεμάτων που 
εμπίπτουν στο άρθρο 13 για το εμπόριο και 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, καταρχάς μέσω της 
ανταλλαγής απόψεων στην επιτροπή 
εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης· 
υπενθυμίζει ότι ένα μέρος μπορεί να 

5. υπογραμμίζει ότι το άρθρο 13 της 
ΣΕΣ περιλαμβάνει μια συνεργατική 
προσέγγιση που βασίζεται σε κοινές αξίες 
και συμφέροντα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαφορές στα αντίστοιχα επίπεδα 
ανάπτυξης των μερών· τονίζει τη σημασία 
της εφαρμογής όλων των αρχών που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 13 της ΣΕΣ, 
όπως το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, η 
εξάλειψη κάθε μορφής αναγκαστικής ή 
υποχρεωτικής εργασίας, η ουσιαστική 
κατάργηση της παιδικής εργασίας· και η 



PE643.185v01-00 26/40 AM\1192533EL.docx

EL

ζητήσει τη σύγκληση ομάδας 
εμπειρογνωμόνων για την εξέταση των 
θεμάτων αυτών, σε περίπτωση που η 
επιτροπή δεν είναι σε θέση να τα επιλύσει 
ικανοποιητικά·

εξάλειψη των διακρίσεων όσον αφορά 
την απασχόληση και την εργασία· 
επικροτεί τη δυνατότητα επίλυσης των 
θεμάτων που εμπίπτουν στο άρθρο 13 για 
το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
καταρχάς μέσω της ανταλλαγής απόψεων 
στην επιτροπή εμπορίου και αειφόρου 
ανάπτυξης· υπενθυμίζει ότι ένα μέρος 
μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση ομάδας 
εμπειρογνωμόνων για την εξέταση των 
θεμάτων αυτών, σε περίπτωση που η 
επιτροπή δεν είναι σε θέση να τα επιλύσει 
ικανοποιητικά·

Or. en

Τροπολογία 37
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι το άρθρο 13 της 
ΣΕΣ περιλαμβάνει μια συνεργατική 
προσέγγιση που βασίζεται σε κοινές αξίες 
και συμφέροντα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαφορές στα αντίστοιχα επίπεδα 
ανάπτυξης των μερών· επικροτεί τη 
δυνατότητα επίλυσης των θεμάτων που 
εμπίπτουν στο άρθρο 13 για το εμπόριο και 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, καταρχάς μέσω της 
ανταλλαγής απόψεων στην επιτροπή 
εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης· 
υπενθυμίζει ότι ένα μέρος μπορεί να 
ζητήσει τη σύγκληση ομάδας 
εμπειρογνωμόνων για την εξέταση των 
θεμάτων αυτών, σε περίπτωση που η 
επιτροπή δεν είναι σε θέση να τα επιλύσει 
ικανοποιητικά·

5. υπογραμμίζει ότι το άρθρο 13 της 
ΣΕΣ περιλαμβάνει μια συνεργατική 
προσέγγιση που βασίζεται σε κοινές αξίες 
και συμφέροντα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαφορές στα αντίστοιχα επίπεδα 
ανάπτυξης των μερών· επικροτεί τη 
δυνατότητα επίλυσης των θεμάτων που 
εμπίπτουν στο άρθρο 13 για το εμπόριο και 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, καταρχάς μέσω της 
ανταλλαγής απόψεων στην επιτροπή 
εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 
σε περίπτωση που τα ζητήματα δεν 
επιλυθούν, ο δεύτερος μηχανισμός που 
επιτρέπει σε ένα μέρος να ζητήσει τη 
σύγκληση ανεξάρτητης ομάδας 
εμπειρογνωμόνων εξακολουθεί να 
εξαρτάται από την προθυμία και τις 
διαδικασίες των μερών·

Or. en
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Τροπολογία 38
Heidi Hautala
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι το άρθρο 13 της 
ΣΕΣ περιλαμβάνει μια συνεργατική 
προσέγγιση που βασίζεται σε κοινές αξίες 
και συμφέροντα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαφορές στα αντίστοιχα επίπεδα 
ανάπτυξης των μερών· επικροτεί τη 
δυνατότητα επίλυσης των θεμάτων που 
εμπίπτουν στο άρθρο 13 για το εμπόριο και 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, καταρχάς μέσω της 
ανταλλαγής απόψεων στην επιτροπή 
εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης· 
υπενθυμίζει ότι ένα μέρος μπορεί να 
ζητήσει τη σύγκληση ομάδας 
εμπειρογνωμόνων για την εξέταση των 
θεμάτων αυτών, σε περίπτωση που η 
επιτροπή δεν είναι σε θέση να τα επιλύσει 
ικανοποιητικά·

5. υπογραμμίζει ότι το άρθρο 13 της 
ΣΕΣ περιλαμβάνει μια συνεργατική 
προσέγγιση που βασίζεται σε κοινές αξίες 
και συμφέροντα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαφορές στα αντίστοιχα επίπεδα 
ανάπτυξης των μερών· επικροτεί τη 
δυνατότητα επίλυσης των θεμάτων που 
εμπίπτουν στο άρθρο 13 για το εμπόριο και 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, καταρχάς μέσω της 
ανταλλαγής απόψεων στην επιτροπή 
εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 
σε περίπτωση που τα ζητήματα δεν 
επιλυθούν, ο δεύτερος μηχανισμός που 
επιτρέπει σε ένα μέρος να ζητήσει τη 
σύγκληση ανεξάρτητης ομάδας 
εμπειρογνωμόνων εξακολουθεί να 
εξαρτάται από την προθυμία και τις 
διαδικασίες των μερών·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι το άρθρο 13 της 
ΣΕΣ περιλαμβάνει μια συνεργατική 
προσέγγιση που βασίζεται σε κοινές αξίες 
και συμφέροντα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαφορές στα αντίστοιχα επίπεδα 
ανάπτυξης των μερών· επικροτεί τη 
δυνατότητα επίλυσης των θεμάτων που 
εμπίπτουν στο άρθρο 13 για το εμπόριο και 

5. υπογραμμίζει ότι το άρθρο 13 της 
ΣΕΣ περιλαμβάνει μια συνεργατική 
προσέγγιση που βασίζεται σε κοινές αξίες 
και συμφέροντα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαφορές στα αντίστοιχα επίπεδα 
ανάπτυξης των μερών· επικροτεί τη 
δυνατότητα επίλυσης των θεμάτων που 
εμπίπτουν στο άρθρο 13 για το εμπόριο και 
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τη βιώσιμη ανάπτυξη, καταρχάς μέσω της 
ανταλλαγής απόψεων στην επιτροπή 
εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης· 
υπενθυμίζει ότι ένα μέρος μπορεί να 
ζητήσει τη σύγκληση ομάδας 
εμπειρογνωμόνων για την εξέταση των 
θεμάτων αυτών, σε περίπτωση που η 
επιτροπή δεν είναι σε θέση να τα επιλύσει 
ικανοποιητικά·

τη βιώσιμη ανάπτυξη, καταρχάς μέσω της 
ανταλλαγής απόψεων στην επιτροπή 
εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 
σε περίπτωση που τα ζητήματα δεν 
επιλυθούν, ο δεύτερος μηχανισμός που 
επιτρέπει σε ένα μέρος να ζητήσει τη 
σύγκληση ανεξάρτητης ομάδας 
εμπειρογνωμόνων εξακολουθεί να 
εξαρτάται από την προθυμία των μερών 
και στερείται νομικών εγγυήσεων·

Or. en

Τροπολογία 40
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ζητεί επιτακτικά τη θέσπιση ενός 
μηχανισμού παρακολούθησης για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και ενός 
ανεξάρτητου μηχανισμού υποβολής 
καταγγελιών, οι οποίοι θα παρέχουν 
στους θιγόμενους πολίτες και τοπικούς 
φορείς αποτελεσματικά μέσα προσφυγής, 
με σκοπό την αντιμετώπιση πιθανών 
αρνητικών επιπτώσεων στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, καθώς και τη θέσπιση ενός 
μηχανισμού επίλυσης διαφορών που θα 
προβλέπει την επιβολή προστίμων και την 
αναστολή των εμπορικών οφελών και θα 
είναι ισοδύναμος με τους μηχανισμούς 
για τις διατάξεις πρόσβασης στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 41
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)



AM\1192533EL.docx 29/40 PE643.185v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ζητεί επιτακτικά τη θέσπιση ενός 
ανεξάρτητου μηχανισμού υποβολής 
καταγγελιών που θα παρέχει στους 
θιγόμενους πολίτες και τοπικούς φορείς 
αποτελεσματικά μέσα προσφυγής, με 
σκοπό την αντιμετώπιση πιθανών 
αρνητικών επιπτώσεων στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, καθώς και τη θέσπιση 
μηχανισμού επίλυσης διαφορών που θα 
προβλέπει την επιβολή προστίμων και την 
αναστολή των εμπορικών οφελών·

Or. en

Τροπολογία 42
Isabel Wiseler-Lima

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ζητεί τη σύσταση 
διακοινοβουλευτικής ομάδας μεταξύ της 
Εθνοσυνέλευσης του Βιετνάμ και του ΕΚ 
για την ταχεία συγκρότηση ευρέων και 
όσο το δυνατόν ανεξάρτητων εγχώριων 
συμβουλευτικών ομάδων (ΕΣΟ)· 
υπενθυμίζει τον ρόλο των 
εξουσιοδοτημένων ΕΣΟ όσον αφορά την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής 
εφαρμογής της ΣΕΣ·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η ΣΕΣ δημιουργεί 
μια θεσμική και νομικά δεσμευτική 
σύνδεση με τη ΣΕΣΣ· επισημαίνει ότι το 
άρθρο 1 της ΣΕΣΣ περιέχει μια 
τυποποιημένη ρήτρα περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, η οποία μπορεί να 
ενεργοποιεί τα κατάλληλα μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης, ως έσχατης λύσης, 
της αναστολής της ΣΕΣΣ ή τμημάτων της, 
χωρίς καθυστέρηση·

6. επισημαίνει ότι η ΣΕΣ δημιουργεί 
μια θεσμική και νομικά δεσμευτική 
σύνδεση με τη ΣΕΣΣ· επισημαίνει ότι το 
άρθρο 1 της ΣΕΣΣ περιέχει μια 
τυποποιημένη ρήτρα περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, η οποία μπορεί να 
ενεργοποιεί τα κατάλληλα μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης, ως έσχατης λύσης, 
της αναστολής της ΣΕΣΣ ή τμημάτων της, 
χωρίς καθυστέρηση· υπενθυμίζει ότι ο 
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, στην 
υπόθεση 1409/2014/MHZ σχετικά με τη 
ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ, διαπίστωσε ότι το 
προοίμιο της ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ και άλλα 
παραδοσιακά εργαλεία, όπως η ρήτρα 
του «ουσιαστικού στοιχείου» που 
περιλαμβάνει η ΣΕΣΣ και ο διάλογος για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν επαρκούν 
για την κατάλληλη τήρηση των 
υποχρεώσεων της ΕΕ, ιδίως όταν η 
νομοθεσία της τρίτης χώρας δεν συνάδει 
με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η ΣΕΣ δημιουργεί 
μια θεσμική και νομικά δεσμευτική 
σύνδεση με τη ΣΕΣΣ· επισημαίνει ότι το 
άρθρο 1 της ΣΕΣΣ περιέχει μια 
τυποποιημένη ρήτρα περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, η οποία μπορεί να 
ενεργοποιεί τα κατάλληλα μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης, ως έσχατης λύσης, 
της αναστολής της ΣΕΣΣ ή τμημάτων της, 
χωρίς καθυστέρηση·

6. επισημαίνει ότι η ΣΕΣ δημιουργεί 
μια θεσμική και νομικά δεσμευτική 
σύνδεση με τη ΣΕΣΣ· επισημαίνει ότι το 
άρθρο 1 της ΣΕΣΣ περιέχει μια 
τυποποιημένη ρήτρα περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, η οποία μπορεί να 
ενεργοποιεί τα κατάλληλα μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης, ως έσχατης λύσης, 
της αναστολής της ΣΕΣΣ ή τμημάτων της, 
χωρίς καθυστέρηση· σημειώνει, ωστόσο, 
ότι δεν έχει υπάρξει προηγούμενο 
αναστολής των διμερών εμπορικών 
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συμφωνιών από την ΕΕ, πιστεύει δε ότι, 
για να είναι αξιόπιστες οι εν λόγω 
προϋποθέσεις, οι συνέπειες πρέπει να 
απορρέουν από παραβιάσεις συμφωνιών·

Or. en

Τροπολογία 45
Isabel Wiseler-Lima

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η ΣΕΣ δημιουργεί 
μια θεσμική και νομικά δεσμευτική 
σύνδεση με τη ΣΕΣΣ· επισημαίνει ότι το 
άρθρο 1 της ΣΕΣΣ περιέχει μια 
τυποποιημένη ρήτρα περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, η οποία μπορεί να 
ενεργοποιεί τα κατάλληλα μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης, ως έσχατης λύσης, 
της αναστολής της ΣΕΣΣ ή τμημάτων της, 
χωρίς καθυστέρηση·

6. επισημαίνει ότι η ΣΕΣ δημιουργεί 
μια θεσμική και νομικά δεσμευτική 
σύνδεση με τη ΣΕΣΣ· επισημαίνει ότι το 
άρθρο 1 της ΣΕΣΣ περιέχει μια 
τυποποιημένη ρήτρα περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, η οποία μπορεί να 
ενεργοποιεί τα κατάλληλα μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης, ως έσχατης λύσης, 
της αναστολής της ΣΕΣΣ ή τμημάτων της, 
χωρίς καθυστέρηση· ζητεί τη δημιουργία 
ενός μηχανισμού παρακολούθησης της 
εφαρμογής της ρήτρας περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 46
Traian Băsescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι η ΣΕΣ δημιουργεί 
μια θεσμική και νομικά δεσμευτική 
σύνδεση με τη ΣΕΣΣ· επισημαίνει ότι το 
άρθρο 1 της ΣΕΣΣ περιέχει μια 
τυποποιημένη ρήτρα περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, η οποία μπορεί να 
ενεργοποιεί τα κατάλληλα μέτρα, 

6. επισημαίνει ότι η ΣΕΣ δημιουργεί 
μια θεσμική και νομικά δεσμευτική 
σύνδεση με τη ΣΕΣΣ· επισημαίνει ότι το 
άρθρο 1 της ΣΕΣΣ περιέχει μια 
τυποποιημένη ρήτρα περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, η οποία μπορεί να 
ενεργοποιεί τα κατάλληλα μέτρα, 
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συμπεριλαμβανομένης, ως έσχατης λύσης, 
της αναστολής της ΣΕΣΣ ή τμημάτων της, 
χωρίς καθυστέρηση·

συμπεριλαμβανομένης, ως έσχατης λύσης, 
της αναστολής της ΣΕΣΣ ή τμημάτων της, 
χωρίς καθυστέρηση, σε περίπτωση που 
κατά τη διάρκεια των περιοδικών 
αξιολογήσεων προκύπτει ότι δεν 
καταβλήθηκαν προσπάθειες ή δεν 
σημειώθηκε προφανής πρόοδος·

Or. en

Τροπολογία 47
Heidi Hautala
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. καλεί την ΕΕ και το Βιετνάμ να 
θεσπίσουν έναν ανεξάρτητο μηχανισμό 
παρακολούθησης και υποβολής 
καταγγελιών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, ο οποίος θα παρέχει στους 
θιγόμενους πολίτες και τοπικούς φορείς 
δυνατότητα αποτελεσματικής προσφυγής 
σε μέσα έννομης προστασίας και ένα 
εργαλείο για την αντιμετώπιση πιθανών 
αρνητικών επιπτώσεων της συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών στα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 48
Heidi Hautala
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. προτρέπει την Επιτροπή να αυξήσει 
τη τεχνική βοήθεια και τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση για το Βιετνάμ και την 

7. προτρέπει την Επιτροπή να αυξήσει 
τη τεχνική βοήθεια και τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση για το Βιετνάμ και την 
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ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών του, 
προκειμένου να στηρίξει την τήρηση εκ 
μέρους του Βιετνάμ των διεθνών 
υποχρεώσεών του όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, και την 
παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του 
άρθρου 13 της ΣΕΣ.

ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών του, 
προκειμένου να στηρίξει την τήρηση εκ 
μέρους του Βιετνάμ των διεθνών 
υποχρεώσεών του όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, και την 
παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του 
άρθρου 13 της ΣΕΣ· διαπιστώνει με 
ανησυχία ότι η ανεξάρτητη κοινωνία των 
πολιτών του Βιετνάμ έχει υποστεί βίαιη 
καταστολή και σε μεγάλο βαθμό 
λειτουργεί κεκαλυμμένα λόγω φόβου 
δίωξης και αντιποίνων· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι 
πραγματικά ανεξάρτητες ομάδες της 
κοινωνίας των πολιτών θα 
συμπεριληφθούν στις εγχώριες 
συμβουλευτικές ομάδες που 
προβλέπονται στο κεφάλαιο για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, και καλεί την 
Επιτροπή να αποσαφηνίσει τους 
μηχανισμούς που θα τεθούν σε ισχύ για 
να διασφαλιστεί ότι θα μπορούν να 
διαδραματίζουν τον ρόλο τους χωρίς να 
φοβούνται ότι θα υποστούν αντίποινα·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. προτρέπει την Επιτροπή να αυξήσει 
τη τεχνική βοήθεια και τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση για το Βιετνάμ και την 
ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών του, 
προκειμένου να στηρίξει την τήρηση εκ 
μέρους του Βιετνάμ των διεθνών 
υποχρεώσεών του όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, και την 
παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του 
άρθρου 13 της ΣΕΣ.

7. προτρέπει την Επιτροπή να αυξήσει 
τη τεχνική βοήθεια και τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση για το Βιετνάμ και την 
ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών του, 
προκειμένου να στηρίξει την τήρηση εκ 
μέρους του Βιετνάμ των διεθνών 
υποχρεώσεών του όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, και την 
παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του 
άρθρου 13 της ΣΕΣ· διαπιστώνει με 
ανησυχία ότι η ανεξάρτητη κοινωνία των 
πολιτών του Βιετνάμ έχει υποστεί βίαιη 
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καταστολή· καλεί την Επιτροπή να 
αναφέρει ποιες από τις ανεξάρτητες 
ομάδες της κοινωνίας των πολιτών του 
Βιετνάμ θα συμπεριληφθούν στις 
εγχώριες συμβουλευτικές ομάδες και πώς 
θα διασφαλίσει τη διατήρηση της 
ανεξαρτησίας τους·

Or. en

Τροπολογία 50
Fabio Massimo Castaldo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. προτρέπει την Επιτροπή να αυξήσει 
τη τεχνική βοήθεια και τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση για το Βιετνάμ και την 
ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών του, 
προκειμένου να στηρίξει την τήρηση εκ 
μέρους του Βιετνάμ των διεθνών 
υποχρεώσεών του όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, και την 
παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του 
άρθρου 13 της ΣΕΣ.

7. προτρέπει την Επιτροπή να αυξήσει 
τη τεχνική βοήθεια και τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση για το Βιετνάμ και την 
ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών του, 
προκειμένου να στηρίξει την τήρηση εκ 
μέρους του Βιετνάμ των διεθνών 
υποχρεώσεών του όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, και την 
παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του 
άρθρου 13 της ΣΕΣ· ζητεί, στο πλαίσιο 
αυτό, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη δημιουργία ενός 
αποτελεσματικού ανεξάρτητου 
μηχανισμού παρακολούθησης και 
υποβολής καταγγελιών για την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να 
εγγυηθεί ότι η εγχώρια συμβουλευτική 
ομάδα του Βιετνάμ αποτελείται από 
πραγματικά ανεξάρτητα και αμερόληπτα 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 51
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. προτρέπει την Επιτροπή να αυξήσει 
τη τεχνική βοήθεια και τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση για το Βιετνάμ και την 
ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών του, 
προκειμένου να στηρίξει την τήρηση εκ 
μέρους του Βιετνάμ των διεθνών 
υποχρεώσεών του όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, και την 
παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του 
άρθρου 13 της ΣΕΣ.

7. προτρέπει την Επιτροπή να αυξήσει 
τη τεχνική βοήθεια και τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση για το Βιετνάμ και την 
ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών του, 
προκειμένου να στηρίξει την τήρηση εκ 
μέρους του Βιετνάμ των διεθνών 
υποχρεώσεών του όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, και την 
παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του 
άρθρου 13 της ΣΕΣ· διαπιστώνει με 
ανησυχία ότι η ανεξάρτητη κοινωνία των 
πολιτών του Βιετνάμ έχει υποστεί βίαιη 
καταστολή και σε μεγάλο βαθμό 
λειτουργεί κεκαλυμμένα λόγω φόβου 
δίωξης και αντιποίνων·

Or. en

Τροπολογία 52
Leopoldo López Gil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. προτρέπει την Επιτροπή να αυξήσει 
τη τεχνική βοήθεια και τη διαθέσιμη 
χρηματοδότηση για το Βιετνάμ και την 
ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών του, 
προκειμένου να στηρίξει την τήρηση εκ 
μέρους του Βιετνάμ των διεθνών 
υποχρεώσεών του όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, και την 
παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του 
άρθρου 13 της ΣΕΣ.

7. προτρέπει την Επιτροπή να αυξήσει 
τη τεχνική βοήθεια για το Βιετνάμ και τη 
διαθέσιμη χρηματοδότηση για την υγιή 
ανάπτυξη της ανεξάρτητης κοινωνίας 
των πολιτών του, προκειμένου να στηρίξει 
την τήρηση εκ μέρους του Βιετνάμ των 
διεθνών υποχρεώσεών του όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, και την 
παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του 
άρθρου 13 της ΣΕΣ.

Or. es

Τροπολογία 53
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει την ανάγκη το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
παρακολουθεί στενά και να εποπτεύει τις 
εξελίξεις στο Βιετνάμ και την εφαρμογή 
όλων των μερών της ΣΕΣ, από τη στιγμή 
που θα αρχίσει να ισχύει, ώστε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να 
αντιδρά στις επιτόπιες εξελίξεις σε 
περίπτωση τεκμηριωμένων και 
αποδεδειγμένων σοβαρών παραβιάσεων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 54
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. πιστεύει ακράδαντα ότι είναι 
αναγκαίο να βελτιωθούν το κράτος 
δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση, η 
βιώσιμη ανάπτυξη και ο σεβασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ· 
συνιστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
εξετάσει το ενδεχόμενο να δώσει τη 
συγκατάθεσή του μόνον εάν η κυβέρνηση 
του Βιετνάμ συμφωνήσει με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το 
χρονοδιάγραμμα για τη βελτίωση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, 
συμπεριλαμβανομένων προτάσεων 
αναθεώρησης των διατάξεων του 
ποινικού κώδικα που επί του παρόντος 
περιορίζουν την ελευθερία του λόγου, του 
συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι·

Or. en
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Τροπολογία 55
Heidi Hautala
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή και την 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να 
υποβάλουν επίσημη έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από την 
ψηφοφορία έγκρισης της ΣΕΣ σχετικά με 
τη δέσμευση του Βιετνάμ να σημειώσει 
πρόοδο σε μια σειρά ζητημάτων που 
αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
όπως η απελευθέρωση των τελούντων 
υπό κράτηση αποκλειστικά επειδή 
εξέφρασαν τη διαφωνία τους με ειρηνικό 
τρόπο, η αναθεώρηση του ποινικού 
κώδικα, του νόμου για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και του νόμου περί 
πεποιθήσεων και θρησκείας, ώστε να 
συμμορφωθούν με τα διεθνή πρότυπα για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αναγνώριση 
των ανεξάρτητων συνδικαλιστικών 
οργανώσεων και η κύρωση των 
συμβάσεων αριθ. 87 και 105 της ΔΟΕ, 
δεδομένου ότι ο σεβασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
ελευθεριών σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 
του Βιετνάμ στο πλαίσιο της ΣΕΣΣ είναι 
καίριας σημασίας για την κύρωση της 
συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-
Βιετνάμ·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. επισημαίνει ότι η κοινωνία των 
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πολιτών του Βιετνάμ δεν επιτρέπεται να 
λειτουργεί ελεύθερα και χωρίς 
περιορισμούς από κρατικές παρεμβάσεις, 
καθώς οι περιορισμοί στην ελευθερία της 
έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι στο Βιετνάμ 
εξακολουθούν να υφίστανται· καλεί, στο 
πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι ομάδες της κοινωνίας 
των πολιτών, ιδίως εκείνες που θα 
συμμετέχουν στις εγχώριες 
συμβουλευτικές ομάδες, θα μπορούν να 
λειτουργούν ανεξάρτητα, αμερόληπτα, 
συστηματικά και με ασφάλεια από 
οποιεσδήποτε επιπτώσεις·

Or. en

Τροπολογία 57
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Jytte Guteland, 
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. ζητεί στενότερη συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την 
προετοιμασία των ετήσιων διαλόγων για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις 
ενημερωτικές συναντήσεις και την 
επικαιροποίηση της στρατηγικής της ΕΕ 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφορικά 
με το Βιετνάμ·

Or. en

Τροπολογία 58
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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7β. πιστεύει ακράδαντα ότι είναι 
αναγκαίο να βελτιωθούν το κράτος 
δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση, η 
βιώσιμη ανάπτυξη και ο σεβασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ· 
καλεί, ως εκ τούτου, το Κοινοβούλιο να 
εγκρίνει τη συμφωνία μόνον εάν κρίνει ότι 
οι συστάσεις αυτές, ιδίως η 
απελευθέρωση όλων των πολιτικών 
κρατουμένων, η αναθεώρηση του 
ποινικού κώδικα, η ελευθερία του λόγου, 
του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι, 
της μετακίνησης και της πληροφόρησης 
προστατεύονται νομικά και 
αποτελεσματικά·

Or. en

Τροπολογία 59
Heidi Hautala
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. υπογραμμίζει την ανάγκη το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
παρακολουθεί στενά και να εποπτεύει την 
εφαρμογή όλων των μερών της ΣΕΣ· 
καλεί, ως εκ τούτου, την ΥΕ/ΑΠ να 
ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τις επιτόπιες 
εξελίξεις όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, μεταξύ άλλων όσον αφορά 
τις συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου που 
μπορεί να διεξάγει και τους διαλόγους με 
τη χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 60
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. ζητεί, ως εκ τούτου, από το ΕΚ να 
εγκρίνει τις συμφωνίες μόνο εφόσον οι εν 
λόγω συστάσεις προστατεύονται νομικά 
και αποτελεσματικά·

Or. en

Τροπολογία 61
Heidi Hautala
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7γ. πιστεύει ότι η κύρωση της ΣΕΣ 
μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ θα πρέπει 
να πραγματοποιηθεί μόνον εφόσον οι 
αρχές του Βιετνάμ αναλάβουν τη 
δέσμευση να αναθεωρήσουν, βάσει 
σαφούς χρονοδιαγράμματος, τον ποινικό 
κώδικα της χώρας και τον νόμο για την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, σύμφωνα 
με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, για την αναγνώριση των 
ανεξάρτητων συνδικαλιστικών 
οργανώσεων και για την κύρωση των 
συμβάσεων αριθ. 87 και 105 της ΔΟΕ·

Or. en


