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Muudatusettepanek 1
Phil Bennion

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et Euroopa 
Parlament andis 17. detsembril 2015. aastal 
nõusoleku sõlmida ELi ja Vietnami 
vaheline laiahaardeline partnerluse ja 
koostöö raamleping1, milles määratakse 
kindlaks tulevased suhted ning mille 
eesmärk on edendada veelgi koostööd 
üleilmsete ja piirkondlike probleemide 
lahendamisel;

1. tuletab meelde, et Euroopa 
Parlament andis 17. detsembril 2015. aastal 
nõusoleku sõlmida ELi ja Vietnami 
vaheline laiahaardeline partnerluse ja 
koostöö raamleping1, milles määratakse 
kindlaks tulevased suhted ning mille 
eesmärk on edendada veelgi koostööd 
üleilmsete ja piirkondlike probleemide 
lahendamisel; peab kahetsusväärseks, et 
komisjon ei ole eelnevalt läbi viinud 
põhjalikku hinnangut mõju kohta, mida 
see avaldab inimõigustele; nõuab, et 
komisjon teeks seda kohe; märgib 
murega, et tõsised inimõiguste rikkumised 
on pärast partnerlus- ja koostöölepingu 
jõustumist sagenenud;

_________________ _________________
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0467. 1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0467.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Heidi Hautala
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et Euroopa 
Parlament andis 17. detsembril 2015. aastal 
nõusoleku sõlmida ELi ja Vietnami 
vaheline laiahaardeline partnerluse ja 
koostöö raamleping1, milles määratakse 
kindlaks tulevased suhted ning mille 
eesmärk on edendada veelgi koostööd 
üleilmsete ja piirkondlike probleemide 

1. tuletab meelde, et Euroopa 
Parlament andis 17. detsembril 2015. aastal 
nõusoleku sõlmida ELi ja Vietnami 
vaheline laiahaardeline partnerluse ja 
koostöö raamleping1, milles määratakse 
kindlaks tulevased suhted ning mille 
eesmärk on edendada veelgi koostööd 
üleilmsete ja piirkondlike probleemide 
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lahendamisel; lahendamisel; märgib murega, et tõsised 
inimõiguste rikkumised on pärast 
partnerlus- ja koostöölepingu jõustumist 
sagenenud;

_________________ _________________
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0467. 1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0467.

Or. en

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

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et Euroopa 
Parlament andis 17. detsembril 2015. aastal 
nõusoleku sõlmida ELi ja Vietnami 
vaheline laiahaardeline partnerluse ja 
koostöö raamleping1, milles määratakse 
kindlaks tulevased suhted ning mille 
eesmärk on edendada veelgi koostööd 
üleilmsete ja piirkondlike probleemide 
lahendamisel;

1. tuletab meelde, et Euroopa 
Parlament andis 17. detsembril 2015. aastal 
nõusoleku sõlmida ELi ja Vietnami 
vaheline laiahaardeline partnerluse ja 
koostöö raamleping1, milles määratakse 
kindlaks tulevased suhted ning mille 
eesmärk on edendada veelgi koostööd 
üleilmsete ja piirkondlike probleemide 
lahendamisel; märgib murega, et tõsised 
inimõiguste rikkumised on pärast 
partnerlus- ja koostöölepingu jõustumist 
jätkunud;

_________________ _________________
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0467. 1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0467.

Or. en

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

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. tuletab meelde, et 2014. aastal 
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palus Euroopa Parlament komisjonil viia 
läbi Vietnamiga kavandatava 
vabakaubanduslepingu inimõigustele 
avalduva mõju hindamise, mida Euroopa 
Ombudsman 2015. aastal kordas, ning 
märgib, et sellist hindamist ei ole veel 
tehtud; kordab nõudmist, et komisjon 
viiks sellise hindamise läbi enne lepingu 
jõustumist;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab Vietnami strateegilist 
tähtsust ELi olulise partnerina Kagu-Aasias 
ja ASEANi riikide hulgas, eelkõige, kuid 
mitte ainult seoses kliimamuutuste alaste 
läbirääkimiste, hea valitsemistava, kestliku 
arengu, majandusliku ja sotsiaalse 
progressi ning terrorismivastase võitlusega;

2. rõhutab Vietnami strateegilist 
tähtsust ELi olulise partnerina Kagu-Aasias 
ja ASEANi riikide hulgas, eelkõige, kuid 
mitte ainult seoses kliimamuutuste alaste 
läbirääkimiste, hea valitsemistava, kestliku 
arengu, majandusliku ja sotsiaalse 
progressi ning terrorismivastase võitlusega; 
rõhutab, kui oluline on, et EL ja Vietnam 
järgiksid ja rakendaksid täielikult Pariisi 
kokkulepet;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Isabel Wiseler-Lima

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab Vietnami strateegilist 
tähtsust ELi olulise partnerina Kagu-Aasias 
ja ASEANi riikide hulgas, eelkõige, kuid 
mitte ainult seoses kliimamuutuste alaste 
läbirääkimiste, hea valitsemistava, kestliku 

2. rõhutab Vietnami strateegilist 
tähtsust ELi olulise partnerina Kagu-Aasias 
ja ASEANi riikide hulgas, eelkõige, kuid 
mitte ainult seoses kliimamuutuste alaste 
läbirääkimiste, hea valitsemistava, kestliku 
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arengu, majandusliku ja sotsiaalse 
progressi ning terrorismivastase võitlusega;

arengu, julgeoleku, majandusliku ja 
sotsiaalse progressi ning terrorismivastase 
võitlusega; märgib, et Vietnam on 2020. 
aastal ASEANi eesistuja;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab Vietnami strateegilist 
tähtsust ELi olulise partnerina Kagu-Aasias 
ja ASEANi riikide hulgas, eelkõige, kuid 
mitte ainult seoses kliimamuutuste alaste 
läbirääkimiste, hea valitsemistava, kestliku 
arengu, majandusliku ja sotsiaalse 
progressi ning terrorismivastase võitlusega;

2. rõhutab Vietnami strateegilist 
tähtsust ELi olulise partnerina Kagu-Aasias 
ja ASEANi riikide hulgas, eelkõige, kuid 
mitte ainult, seoses kliimamuutuste alaste 
läbirääkimiste, hea valitsemistava, kestliku 
arengu, majandusliku ja sotsiaalse 
progressi ning terrorismivastase võitlusega, 
samuti inimõiguste ja demokraatlike 
reformide arendamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Isabel Wiseler-Lima

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. väljendab heameelt ELi ja 
Vietnami valitsuse vahelise lepingu üle, 
millega kehtestatakse raamistik Vietnami 
osalemiseks ELi 
kriisiohjamisoperatsioonides, millele 
kirjutati alla 17. oktoobril 2019; rõhutab, 
et Vietnamist saab teine partnerriik 
Aasias, kes allkirjastab osalemise 
raamlepingu ELiga; rõhutab, et leping on 
oluline samm edasi ELi ja Vietnami 
vahelistes suhetes;
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Or. en

Muudatusettepanek 9
Phil Bennion

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tunnustab Vietnami jõupingutusi 
ulatusliku reformikava elluviimisel, 
eelkõige vabakaubanduslepingu kestliku 
arengu peatüki keskkonna ja töötajate 
õiguste valdkonnas; peab tervitatavaks, et 
kaheksast ILO põhikonventsioonist on 
ratifitseeritud kuus: konventsioon nr 29 
sunniviisilise töö kohta, nr 100 ja nr 111 
diskrimineerimise keelu kohta, nr 138 ja nr 
182 laste töö kohta ning viimati 
konventsioon nr 98 organiseerumisõiguse 
ja kollektiivläbirääkimiste õiguse kohta; 
kutsub Vietnami valitsust kiiresti 
ratifitseerima ülejäänud konventsioonid;

3. tunnustab Vietnami jõupingutusi 
reformikava elluviimisel, eelkõige 
vabakaubanduslepingu kestliku arengu 
peatüki keskkonna ja töötajate õiguste 
valdkonnas; peab tervitatavaks, et 
kaheksast ILO põhikonventsioonist on 
ratifitseeritud kuus: konventsioon nr 29 
sunniviisilise töö kohta, nr 100 ja nr 111 
diskrimineerimise keelu kohta, nr 138 ja nr 
182 laste töö kohta ning viimati 
konventsioon nr 98 organiseerumisõiguse 
ja kollektiivläbirääkimiste õiguse kohta; 
kutsub Vietnami valitsust kiiresti 
ratifitseerima ja täies ulatuses rakendama 
ülejäänud konventsioonid; peab 
kahetsusväärseks, et kestliku arengu 
peatüki tekstist ei tulene kohustust neid 
veel ratifitseerimata konventsioone 
ratifitseerida; kutsub üles laiendama 
vabakaubanduslepingu kaubanduslike 
võõrandamiste suhtes kohaldatavat 
tõhusat mehhanismi ka kaubanduse ja 
kestliku arengu peatükile ning selgele, 
avalikule ja siduvale ajakavale, et 
ratifitseerida ILO konventsioon nr 87 
ühinemisvabaduse ja 
organiseerumisõiguse kaitse kohta ning 
konventsioon nr 105 sunniviisilise töö 
kaotamise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor
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Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tunnustab Vietnami jõupingutusi 
ulatusliku reformikava elluviimisel, 
eelkõige vabakaubanduslepingu kestliku 
arengu peatüki keskkonna ja töötajate 
õiguste valdkonnas; peab tervitatavaks, et 
kaheksast ILO põhikonventsioonist on 
ratifitseeritud kuus: konventsioon nr 29 
sunniviisilise töö kohta, nr 100 ja nr 111 
diskrimineerimise keelu kohta, nr 138 ja nr 
182 laste töö kohta ning viimati 
konventsioon nr 98 organiseerumisõiguse 
ja kollektiivläbirääkimiste õiguse kohta; 
kutsub Vietnami valitsust kiiresti 
ratifitseerima ülejäänud konventsioonid;

3. tunnustab Vietnami jõupingutusi 
reformikava elluviimisel, eelkõige 
vabakaubanduslepingu kestliku arengu 
peatüki keskkonna ja töötajate õiguste 
valdkonnas; peab tervitatavaks, et 
kaheksast ILO põhikonventsioonist on 
ratifitseeritud kuus: konventsioon nr 29 
sunniviisilise töö kohta, nr 100 ja nr 111 
diskrimineerimise keelu kohta, nr 138 ja nr 
182 laste töö kohta ning viimati 
konventsioon nr 98 organiseerumisõiguse 
ja kollektiivläbirääkimiste õiguse kohta; 
kutsub Vietnami valitsust kiiresti 
ratifitseerima ja täies ulatuses rakendama 
ülejäänud konventsioonid; peab 
kahetsusväärseks, et kestliku arengu 
peatükiga ei looda õiguslikke ega siduvaid 
kohustusi; nõuab avaliku ja siduva 
ajakava koostamist, et ratifitseerida ILO 
konventsioon nr 87 ühinemisvabaduse ja 
organiseerumisõiguse kaitse kohta ning 
konventsioon nr 105 sunniviisilise töö 
kaotamise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Traian Băsescu

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tunnustab Vietnami jõupingutusi 
ulatusliku reformikava elluviimisel, 
eelkõige vabakaubanduslepingu kestliku 
arengu peatüki keskkonna ja töötajate 
õiguste valdkonnas; peab tervitatavaks, et 
kaheksast ILO põhikonventsioonist on 
ratifitseeritud kuus: konventsioon nr 29 
sunniviisilise töö kohta, nr 100 ja nr 111 
diskrimineerimise keelu kohta, nr 138 ja nr 

3. tunnustab Vietnami jõupingutusi 
ulatusliku reformikava elluviimisel, 
eelkõige vabakaubanduslepingu kestliku 
arengu peatüki keskkonna ja töötajate 
õiguste valdkonnas; kutsub Vietnami 
valitsust üles võtma kõik asjakohased 
seadusandlikud ja muud kui 
seadusandlikud meetmed, et tagada 
kõrgeimad saavutatavad inimõiguste 
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182 laste töö kohta ning viimati 
konventsioon nr 98 organiseerumisõiguse 
ja kollektiivläbirääkimiste õiguse kohta; 
kutsub Vietnami valitsust kiiresti 
ratifitseerima ülejäänud konventsioonid;

standardid, sealhulgas, kuid mitte ainult 
keskkonna- ja tööstandardid, ning tagada 
nende tulemuslik järgimine ja 
rakendamine; peab tervitatavaks, et 
kaheksast ILO põhikonventsioonist on 
ratifitseeritud kuus: konventsioon nr 29 
sunniviisilise töö kohta, nr 100 ja nr 111 
diskrimineerimise keelu kohta, nr 138 ja nr 
182 laste töö kohta ning viimati 
konventsioon nr 98 organiseerumisõiguse 
ja kollektiivläbirääkimiste õiguse kohta; 
nõuab tungivalt, et Vietnami valitsus 
ratifitseeriks kiiresti ülejäänud 
konventsioonid;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Fabio Massimo Castaldo

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tunnustab Vietnami jõupingutusi 
ulatusliku reformikava elluviimisel, 
eelkõige vabakaubanduslepingu kestliku 
arengu peatüki keskkonna ja töötajate 
õiguste valdkonnas; peab tervitatavaks, et 
kaheksast ILO põhikonventsioonist on 
ratifitseeritud kuus: konventsioon nr 29 
sunniviisilise töö kohta, nr 100 ja nr 111 
diskrimineerimise keelu kohta, nr 138 ja nr 
182 laste töö kohta ning viimati 
konventsioon nr 98 organiseerumisõiguse 
ja kollektiivläbirääkimiste õiguse kohta; 
kutsub Vietnami valitsust kiiresti 
ratifitseerima ülejäänud konventsioonid;

3. tunnustab Vietnami jõupingutusi 
ulatusliku reformikava elluviimisel, 
eelkõige vabakaubanduslepingu kestliku 
arengu peatüki keskkonna ja töötajate 
õiguste valdkonnas; peab tervitatavaks, et 
kaheksast ILO põhikonventsioonist on 
ratifitseeritud kuus: konventsioon nr 29 
sunniviisilise töö kohta, nr 100 ja nr 111 
diskrimineerimise keelu kohta, nr 138 ja nr 
182 laste töö kohta ning viimati 
konventsioon nr 98 organiseerumisõiguse 
ja kollektiivläbirääkimiste õiguse kohta; 
palub Vietnami valitsusel kiiresti 
ratifitseerida veel ratifitseerimata 
konventsioonid, nimelt konventsioon nr 
105 sunniviisilise töö kaotamise kohta ja 
konventsioon nr 87 ühinemisvabaduse ja 
organiseerumisõiguse kaitse kohta; on 
veendunud, et vabakaubanduslepingu 
jõustumise eeltingimuseks peaks olema 
see, et valitsus annab oma kodanikele 
nimetatud konventsioonidega tagatud 
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kaitse;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Heidi Hautala
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tunnustab Vietnami jõupingutusi 
ulatusliku reformikava elluviimisel, 
eelkõige vabakaubanduslepingu kestliku 
arengu peatüki keskkonna ja töötajate 
õiguste valdkonnas; peab tervitatavaks, et 
kaheksast ILO põhikonventsioonist on 
ratifitseeritud kuus: konventsioon nr 29 
sunniviisilise töö kohta, nr 100 ja nr 111 
diskrimineerimise keelu kohta, nr 138 ja nr 
182 laste töö kohta ning viimati 
konventsioon nr 98 organiseerumisõiguse 
ja kollektiivläbirääkimiste õiguse kohta; 
kutsub Vietnami valitsust kiiresti 
ratifitseerima ülejäänud konventsioonid;

3. tunnustab Vietnami jõupingutusi 
reformikava elluviimisel, eelkõige 
vabakaubanduslepingu kestliku arengu 
peatüki keskkonna ja töötajate õiguste 
valdkonnas; peab tervitatavaks, et 
kaheksast ILO põhikonventsioonist on 
ratifitseeritud kuus: konventsioon nr 29 
sunniviisilise töö kohta, nr 100 ja nr 111 
diskrimineerimise keelu kohta, nr 138 ja nr 
182 laste töö kohta ning viimati 
konventsioon nr 98 organiseerumisõiguse 
ja kollektiivläbirääkimiste õiguse kohta; 
kutsub Vietnami valitsust kiiresti 
ratifitseerima ja täies ulatuses rakendama 
ülejäänud konventsioonid; rõhutab siiski, 
et ILO konventsioonide täielik 
rakendamine ei ole võimalik enne 
Vietnami kriminaalkoodeksi läbivaatamist 
kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguste 
standardite ja kohustustega;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Leopoldo López Gil

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tunnustab Vietnami jõupingutusi 
ulatusliku reformikava elluviimisel, 

3. tunnustab Vietnami jõupingutusi 
ulatusliku reformikava elluviimisel, 
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eelkõige vabakaubanduslepingu kestliku 
arengu peatüki keskkonna ja töötajate 
õiguste valdkonnas; peab tervitatavaks, et 
kaheksast ILO põhikonventsioonist on 
ratifitseeritud kuus: konventsioon nr 29 
sunniviisilise töö kohta, nr 100 ja nr 111 
diskrimineerimise keelu kohta, nr 138 ja nr 
182 laste töö kohta ning viimati 
konventsioon nr 98 organiseerumisõiguse 
ja kollektiivläbirääkimiste õiguse kohta; 
kutsub Vietnami valitsust kiiresti 
ratifitseerima ülejäänud konventsioonid;

eelkõige vabakaubanduslepingu kestliku 
arengu peatüki keskkonna ja töötajate 
õiguste valdkonnas; peab tervitatavaks, et 
kaheksast ILO põhikonventsioonist on 
ratifitseeritud kuus: konventsioon nr 29 
sunniviisilise töö kohta, nr 100 ja nr 111 
diskrimineerimise keelu kohta, nr 138 ja nr 
182 laste töö kohta ning viimati 
konventsioon nr 98 organiseerumisõiguse 
ja kollektiivläbirääkimiste õiguse kohta; 
nõuab tungivalt, et Vietnami valitsus 
ratifitseeriks kiiresti ülejäänud 
konventsioonid;

Or. es

Muudatusettepanek 15
Heidi Hautala
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. mõistab sügavalt hukka 
inimõiguste kaitsjate ja ajakirjanike 
halveneva õhkkonna Vietnamis, samuti 
mõistab hukka kõik vägivallaaktid, 
poliitiliselt motiveeritud süüdistused, 
meelevaldse kinnipidamise, sekkuva 
jälgimise kasutamise, ahistamise, 
karistused ja süüdimõistmised nende 
isikute suhtes; kutsub Vietnami valitsust 
üles vabastama viivitamata ja 
tingimusteta kõik inimõiguste kaitsjad ja 
meelsusvangid, kes on kinni peetud ja 
süüdi mõistetud üksnes oma 
väljendusvabaduse õiguse kasutamise 
eest;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Jytte Guteland, 
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor
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Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et töötajate õigused ja 
ametiühinguvabadused, sealhulgas need, 
mis on sätestatud ILO 
põhikonventsioonides, ei kajastu tegelikus 
karistusseadustikus; On jätkuvalt mures 
selle pärast, et Vietnam lükkas tagasi 
paljud soovitused, mis tehti 2019. aasta 
üldise korrapärase läbivaatamise käigus 
karistusseadustiku kohta, et viia see 
kooskõlla kodaniku- ja poliitiliste õiguste 
rahvusvahelise paktiga; kutsub Vietnami 
ametivõime üles neid soovitusi selgete ja 
avalike võrdlusaluste ja ajakavaga 
rakendama;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Phil Bennion

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on endiselt mures inimõiguste 
rikkumiste, sealhulgas surmanuhtluse 
kohaldamise pärast Vietnamis; kutsub 
Vietnami üles kehtestama moratooriumi ja 
liikuma surmanuhtluse kaotamise suunas; 
rõhutab, et inimõigused on 
vabakaubanduslepingu kaubanduse ja 
kestliku arengu peatüki nurgakivi; nõuab 
lepingu mõju perioodilist hindamist;

4. on endiselt mures inimõiguste 
rikkumiste, sealhulgas surmanuhtluse 
kohaldamise pärast Vietnamis; kutsub 
Vietnami üles kehtestama moratooriumi ja 
liikuma surmanuhtluse kaotamise suunas; 
peab äärmiselt kahetsusväärseks, et 
poliitvangide, inimõiguste, töötajate, usu- 
ja keskkonnaaktivistide, ajakirjanike ja 
blogijate arv on viimastel aastatel järsult 
suurenenud, ning nõuab kõigi 
rahumeelse tegevuse eest kinni peetud 
isikute viivitamatut vabastamist; rõhutab, 
et inimõigused peaksid moodustama 
vabakaubanduslepingu kaubanduse ja 
kestliku arengu peatüki nurgakivi; peab 
kahetsusväärseks, et 
vabakaubandusleping keskendub piiratud 
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hulgale õigustele, peamiselt ILO 
põhikonventsioonidele; nõuab seetõttu, et 
inimõiguste peatükile lisataks 
jõustamismehhanism, et tagada selle 
rakendamine praktikas; nõuab lepingu 
mõju perioodilist sõltumatut hindamist;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on endiselt mures inimõiguste 
rikkumiste, sealhulgas surmanuhtluse 
kohaldamise pärast Vietnamis; kutsub 
Vietnami üles kehtestama moratooriumi ja 
liikuma surmanuhtluse kaotamise suunas; 
rõhutab, et inimõigused on 
vabakaubanduslepingu kaubanduse ja 
kestliku arengu peatüki nurgakivi; nõuab 
lepingu mõju perioodilist hindamist;

4. on endiselt mures inimõiguste 
rikkumiste, sealhulgas surmanuhtluse 
kohaldamise pärast Vietnamis; kutsub 
Vietnami üles kehtestama moratooriumi ja 
liikuma surmanuhtluse kaotamise suunas; 
nõuab lepingu mõju perioodilist 
hindamist; peab äärmiselt 
kahetsusväärseks, et poliitvangide, 
inimõiguste, töötajate, usu- ja 
keskkonnaaktivistide, ajakirjanike ja 
blogijate arv on viimastel aastatel järsult 
suurenenud, ning nõuab kõigi rahumeelse 
tegevuse eest kinni peetud isikute 
viivitamatut ja tingimusteta vabastamist;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on endiselt mures inimõiguste 
rikkumiste, sealhulgas surmanuhtluse 

4. on jätkuvalt väga mures 
mitmesuguste ja jätkuvate inimõiguste 
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kohaldamise pärast Vietnamis; kutsub 
Vietnami üles kehtestama moratooriumi ja 
liikuma surmanuhtluse kaotamise suunas; 
rõhutab, et inimõigused on 
vabakaubanduslepingu kaubanduse ja 
kestliku arengu peatüki nurgakivi; nõuab 
lepingu mõju perioodilist hindamist;

rikkumiste pärast Vietnamis, sealhulgas 
inimõiguste kaitsjate ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
mahasurumise, ajakirjandus-, sõna- ja 
ühinemisvabaduse piiramise ning 
surmanuhtluse kohaldamise pärast; kutsub 
Vietnami üles kehtestama moratooriumi ja 
liikuma surmanuhtluse kaotamise suunas; 
kutsub Vietnami samuti üles tunnistama 
kehtetuks oma küberjulgeoleku seaduse, 
vabastama kõik poliitvangid ning 
kehtestama kiire ajakava veel täitmata 
ILO konventsioonide ratifitseerimiseks ja 
rakendamiseks; rõhutab, et inimõigused on 
vabakaubanduslepingu kaubanduse ja 
kestliku arengu peatüki nurgakivi; nõuab 
inimõiguste ja sotsiaalse arengu 
valdkonnas tehtud edusammude ning 
lepingu mõju korrapärast hindamist;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Heidi Hautala
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on endiselt mures inimõiguste 
rikkumiste, sealhulgas surmanuhtluse 
kohaldamise pärast Vietnamis; kutsub 
Vietnami üles kehtestama moratooriumi ja 
liikuma surmanuhtluse kaotamise suunas; 
rõhutab, et inimõigused on 
vabakaubanduslepingu kaubanduse ja 
kestliku arengu peatüki nurgakivi; nõuab 
lepingu mõju perioodilist hindamist;

4. on endiselt mures inimõiguste 
rikkumiste, sealhulgas surmanuhtluse 
kohaldamise pärast Vietnamis; kinnitab 
veel kord oma vastuseisu surmanuhtlusele 
mis tahes asjaoludel; kutsub Vietnami üles 
kehtestama viivitamatult moratooriumi kui 
sammusurmanuhtluse kaotamise suunas; 
rõhutab, et inimõigused peaksid 
moodustama vabakaubanduslepingu 
kaubanduse ja kestliku arengu peatüki 
nurgakivi; peab kahetsusväärseks, et selle 
asemel keskendub see piiratud hulgale 
õigustele, eelkõige ILO 
põhikonventsioonidele; rõhutab, et see ei 
ole piisav, ja nõuab seetõttu selle 
läbivaatamist, et täiel määral lisada sinna 
inimõigused ja täiendada neid 
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jõustamismehhanismiga, mis tagab 
inimõiguste tõhusa rakendamise; nõuab 
lepingu mõju perioodilist hindamist;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Traian Băsescu

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on endiselt mures inimõiguste 
rikkumiste, sealhulgas surmanuhtluse 
kohaldamise pärast Vietnamis; kutsub 
Vietnami üles kehtestama moratooriumi ja 
liikuma surmanuhtluse kaotamise suunas; 
rõhutab, et inimõigused on 
vabakaubanduslepingu kaubanduse ja 
kestliku arengu peatüki nurgakivi; nõuab 
lepingu mõju perioodilist hindamist;

4. on endiselt mures inimõiguste 
rikkumiste, sealhulgas surmanuhtluse 
kohaldamise pärast Vietnamis; nõuab, et 
Vietnam kehtestaks moratooriumi ja 
võtaks koheselt meetmed surmanuhtluse 
kaotamiseks; võtab murega teadmiseks 
sõna-, ühinemis- ja rahumeelse 
kogunemise vabaduse jätkuva piiramise 
Vietnamis, nagu seda on korduvalt 
rõhutatud Euroopa Parlamendi 14. 
detsembri 2017. aasta ja 9. juuni 2016. 
aasta kiireloomulistes resolutsioonides, 
ning asjaolu, et Vietnami inimõiguste 
olukord tekitab tõsist muret ja tekitab 
tõsiseid kahtlusi riigi võetud kohustuse 
suhtes austada inimõigusi: rõhutab, et 
inimõigused on vabakaubanduslepingu 
kaubanduse ja kestliku arengu peatüki 
nurgakivi;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Michal Šimečka

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on endiselt mures inimõiguste 
rikkumiste, sealhulgas surmanuhtluse 

4. on endiselt mures jätkuvate 
inimõiguste rikkumiste pärast, sealhulgas 
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kohaldamise pärast Vietnamis; kutsub 
Vietnami üles kehtestama moratooriumi ja 
liikuma surmanuhtluse kaotamise suunas; 
rõhutab, et inimõigused on 
vabakaubanduslepingu kaubanduse ja 
kestliku arengu peatüki nurgakivi; nõuab 
lepingu mõju perioodilist hindamist;

poliitilistest aktivistidest ajakirjanike, 
blogipidajate, dissidentide ja inimõiguste 
kaitsjate süüdimõistmise, poliitilise 
hirmutamise, jälgimise, ahistamise, 
rünnakute, inimröövide ja ebaõiglaste 
kohtuprotsesside pärast, samuti 
surmanuhtluse kohaldamise pärast 
Vietnamis; kutsub Vietnami üles järgima 
rangelt rahvusvahelist õigust ja 
rahvusvahelisi inimõigustealaseid 
kohustusi ning kehtestama moratooriumi 
ja liikuma surmanuhtluse kaotamise 
suunas; rõhutab, et inimõigused on 
vabakaubanduslepingu kaubanduse ja 
kestliku arengu peatüki nurgakivi; nõuab 
lepingu mõju perioodilist hindamist;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Fabio Massimo Castaldo

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on endiselt mures inimõiguste 
rikkumiste, sealhulgas surmanuhtluse 
kohaldamise pärast Vietnamis; kutsub 
Vietnami üles kehtestama moratooriumi ja 
liikuma surmanuhtluse kaotamise suunas; 
rõhutab, et inimõigused on 
vabakaubanduslepingu kaubanduse ja 
kestliku arengu peatüki nurgakivi; nõuab 
lepingu mõju perioodilist hindamist;

4. on endiselt mures inimõiguste 
rikkumiste, sealhulgas surmanuhtluse 
kohaldamise pärast Vietnamis; kutsub 
Vietnami üles kehtestama moratooriumi ja 
liikuma surmanuhtluse kaotamise suunas; 
tuletab meelde, et Vietnami valitsus ei ole 
oma riiklikku julgeolekut käsitlevaid 
õigusakte muutnud; vastupidi, viimasel 
ajal on ta intensiivistanud inimõiguste 
kaitsjate, kodanikuühiskonna liikmete, 
usurühmituste ja valitsuse suhtes 
kriitilisteks peetavate arvamuste 
väljendajate vastu suunatud repressioone; 
kutsub Vietnami valitsust üles muutma 
või tühistama karistusseadustiku artikleid, 
mida võidakse kuritarvitada 
teisitimõtlemise mahasurumiseks, näiteks 
artikli 258 lõiget 331, artikli 88 lõiget 117 
ja artikli 79 lõiget 109, samuti 
küberturvalisuse seadust; rõhutab, et 
inimõigused on vabakaubanduslepingu 
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kaubanduse ja kestliku arengu peatüki 
nurgakivi; nõuab lepingu mõju perioodilist 
hindamist;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Urmas Paet

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on endiselt mures inimõiguste 
rikkumiste, sealhulgas surmanuhtluse 
kohaldamise pärast Vietnamis; kutsub 
Vietnami üles kehtestama moratooriumi ja 
liikuma surmanuhtluse kaotamise suunas; 
rõhutab, et inimõigused on 
vabakaubanduslepingu kaubanduse ja 
kestliku arengu peatüki nurgakivi; nõuab 
lepingu mõju perioodilist hindamist;

4. on endiselt mures inimõiguste 
rikkumiste, sealhulgas surmanuhtluse 
kohaldamise pärast Vietnamis; kutsub 
Vietnami üles kehtestama moratooriumi ja 
liikuma surmanuhtluse kaotamise suunas; 
nõuab, et Vietnam vaataks kooskõlas 
rahvusvaheliste standarditega üle 
karistusseadustiku ja uue küberjulgeoleku 
seaduse; rõhutab, et inimõigused on 
vabakaubanduslepingu kaubanduse ja 
kestliku arengu peatüki nurgakivi; nõuab 
lepingu mõju perioodilist hindamist;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on endiselt mures inimõiguste 
rikkumiste, sealhulgas surmanuhtluse 
kohaldamise pärast Vietnamis; kutsub 
Vietnami üles kehtestama moratooriumi ja 
liikuma surmanuhtluse kaotamise suunas; 
rõhutab, et inimõigused on 
vabakaubanduslepingu kaubanduse ja 
kestliku arengu peatüki nurgakivi; nõuab 
lepingu mõju perioodilist hindamist;

4. on endiselt mures inimõiguste 
rikkumiste, sealhulgas surmanuhtluse 
kohaldamise pärast Vietnamis; kutsub 
Vietnami üles kehtestama moratooriumi ja 
liikuma surmanuhtluse kaotamise suunas; 
rõhutab, et inimõigused on 
vabakaubanduslepingu kaubanduse ja 
kestliku arengu peatüki nurgakivi; nõuab, 
et sõltumatu järelevalve- ja kaebuste 
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esitamise mehhanismi abil hinnataks 
täpselt ja pidevalt lepingu mõju 
inimõigustele;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Leopoldo López Gil

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on endiselt mures inimõiguste 
rikkumiste, sealhulgas surmanuhtluse 
kohaldamise pärast Vietnamis; kutsub 
Vietnami üles kehtestama moratooriumi ja 
liikuma surmanuhtluse kaotamise suunas; 
rõhutab, et inimõigused on 
vabakaubanduslepingu kaubanduse ja 
kestliku arengu peatüki nurgakivi; nõuab 
lepingu mõju perioodilist hindamist;

4. on endiselt mures inimõiguste 
rikkumiste, sealhulgas surmanuhtluse 
kohaldamise pärast Vietnamis; kutsub 
Vietnami üles kehtestama moratooriumi ja 
liikuma surmanuhtluse kaotamise suunas; 
rõhutab, et inimõigused on 
vabakaubanduslepingu kaubanduse ja 
kestliku arengu peatüki nurgakivi; nõuab 
iga-aastast lepingu mõju hindamist;

Or. es

Muudatusettepanek 27
Traian Băsescu

Arvamuse projekt
Punkt 4 – lõik 1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

nõuab tungivalt, et Vietnam järgiks 
rahvusvahelisi äri- ja inimõiguste 
standardeid, tuletab meelde ÜRO 
äritegevuse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtteid, milles nõutakse 
tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse 
ranget järgimist, ja riiklike 
õigusraamistike loomist, millega tagataks 
ettevõtte vastutus, läbipaistvus ja 
aruandekohustus, samuti kohustus hoida 
ära ja leevendada kahjulikku mõju 
inimõigustele; rõhutab, kui oluline on 
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oma strateegiate, meetmete, 
osalusprotsesside ja institutsioonide 
kaudu jälgida ja hinnata selle lepingu 
mõju kestlikule arengule;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Heidi Hautala
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kutsub Vietnami ametivõime üles 
tunnistama kehtetuks kõik oma 
repressiivsed seadused, eelkõige 
karistusseadustiku, küberjulgeoleku 
seaduse ning usu- ja religiooniseaduse, 
palub need läbi vaadata või muuta ning 
tagada, et kõik õigusaktid oleksid 
kooskõlas rahvusvaheliste 
inimõigustealaste normide ja 
kohustustega, sealhulgas kodaniku- ja 
poliitiliste õiguste rahvusvahelise paktiga, 
millega Vietnam on ühinenud; kutsub 
valitsust üles viima avalikke kogunemisi 
ja meeleavaldusi reguleerivad õigusaktid 
vastavusse kogunemis- ja 
ühinemisvabaduse õigustega;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Isabel Wiseler-Lima

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kutsub Vietnami üles omapoolse 
heatahteavaldusena rakendama 
viivitamatult varem nõutud 
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inimõigustealased nõuded, mis võeti vastu 
Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2015. 
aasta resolutsioonis Vietnamiga sõlmitud 
partnerlus- ja koostöölepingu kohta, muu 
hulgas vaadata läbi kriminaalkoodeks, et 
mitte maha suruda sõna-, kogunemis- ja 
ühinemisvabaduse rahumeelset 
kasutamist ning vabastada 
meelsusvangid;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. märgib ja peab seetõttu 
kahetsusväärseks, et kestlikkust käsitleva 
peatüki tekst ei sisalda ühtegi viidet 
inimõigustele, mis on hea ja kestliku 
valitsemistava põhiaspekt ning osa 
Euroopa Liidu aluspõhimõtetest; 
inimõigused peaksid seetõttu olema iga 
ELi ja kolmanda riigi vahelise lepingu 
lahutamatu osa;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kutsub Vietnami ametivõime üles 
tunnistama kehtetuks oma 
küberjulgeoleku seaduse ning viima 
avalikke kogunemisi ja meeleavaldusi 
reguleerivad õigusaktid kooskõlla 



AM\1192533ET.docx 21/36 PE643.185v01-00

ET

kogunemis- ja ühinemisvabadust 
käsitlevate rahvusvaheliste õigusaktidega;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Heidi Hautala
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. taunib asjaolu, et Euroopa 
Komisjon keeldus hindamast ELi-
Vietnami vabakaubanduslepingu mõju 
inimõigustele, mis on vastuolus ELi 
Ombudsmani 2015. aasta otsuse ning ELi 
inimõiguste ja demokraatia 
tegevuskavaga; palub Euroopa 
Komisjonil viia enne investeeringute 
kaitse lepingu ratifitseerimist läbi selle 
mõju hinnang inimõigustele;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. rõhutab, et inimõigused peaksid 
moodustama vabakaubanduslepingu 
kaubanduse ja kestliku arengu peatüki 
nurgakivi; peab kahetsusväärseks, et selle 
asemel keskendutakse vaid piiratud 
hulgale õigustele; nõuab seetõttu 
inimõiguste kohta põhjalikku peatükki, 
mis sisaldaks rakendusmeetmeid, 
võrdlusaluseid ja ajakava; nõuab lepingu 
mõju perioodilist hindamist;
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Muudatusettepanek 34
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Arvamuse projekt
Punkt 4 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 c. taunib asjaolu, et Euroopa 
Komisjon keeldus hindamast ELi ja 
Vietnami vabakaubanduslepingu mõju 
inimõigustele, ning kutsub komisjoni üles 
tegema seda enne lepingu jõustumist;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Punkt 4 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 d. nõuab, et riik kohaldaks 
kaubanduse ja kestliku arengu peatüki 
suhtes valitsustevahelist vaidluste 
lahendamise mehhanismi;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Traian Băsescu

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et vabakaubanduslepingu 
artikkel 13 hõlmab koostööl põhinevat 

5. rõhutab, et vabakaubanduslepingu 
artikkel 13 hõlmab koostööl põhinevat 
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lähenemisviisi, mis rajaneb ühistel 
väärtustel ja huvidel, võttes arvesse 
erinevusi lepinguosaliste arengutasemes; 
tunneb heameelt võimaluse üle lahendada 
artikli 13 kohaldamisalasse kuuluvad 
kaubanduse ja kestliku arengu küsimused 
kõigepealt kaubanduse ja kestliku arengu 
komitees toimuva mõttevahetuse käigus; 
tuletab meelde, et lepinguosaline võib 
taotleda ekspertide rühma kokkukutsumist, 
et uurida selliseid küsimusi, juhul kui 
komitee ei suuda neid rahuldavalt 
lahendada;

lähenemisviisi, mis rajaneb ühistel 
väärtustel ja huvidel, võttes arvesse 
erinevusi lepinguosaliste arengutasemes; 
rõhutab, kui oluline on rakendada kõiki 
vabakaubanduslepingu artiklis 13 
kindlaksmääratud põhimõtteid, nagu 
ühinemisvabadus, sunniviisilise või 
kohustusliku töö kõigi vormide kaotamine 
ja lapstööjõu kasutamise täielik 
kaotamine; samuti tööhõive ja kutsealaga 
seotud diskrimineerimise kõrvaldamine; 
tunneb heameelt võimaluse üle lahendada 
artikli 13 kohaldamisalasse kuuluvad 
kaubanduse ja kestliku arengu küsimused 
kõigepealt kaubanduse ja kestliku arengu 
komitees toimuva mõttevahetuse käigus; 
tuletab meelde, et lepinguosaline võib 
taotleda ekspertide rühma kokkukutsumist, 
et uurida selliseid küsimusi, juhul kui 
komitee ei suuda neid rahuldavalt 
lahendada;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Phil Bennion

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et vabakaubanduslepingu 
artikkel 13 hõlmab koostööl põhinevat 
lähenemisviisi, mis rajaneb ühistel 
väärtustel ja huvidel, võttes arvesse 
erinevusi lepinguosaliste arengutasemes; 
tunneb heameelt võimaluse üle lahendada 
artikli 13 kohaldamisalasse kuuluvad 
kaubanduse ja kestliku arengu küsimused 
kõigepealt kaubanduse ja kestliku arengu 
komitees toimuva mõttevahetuse käigus; 
tuletab meelde, et lepinguosaline võib 
taotleda ekspertide rühma 
kokkukutsumist, et uurida selliseid 
küsimusi, juhul kui komitee ei suuda neid 
rahuldavalt lahendada;

5. rõhutab, et vabakaubanduslepingu 
artikkel 13 hõlmab koostööl põhinevat 
lähenemisviisi, mis rajaneb ühistel 
väärtustel ja huvidel, võttes arvesse 
erinevusi lepinguosaliste arengutasemes; 
tunneb heameelt võimaluse üle lahendada 
artikli 13 kohaldamisalasse kuuluvad 
kaubanduse ja kestliku arengu küsimused 
kõigepealt kaubanduse ja kestliku arengu 
komitees toimuva mõttevahetuse käigus; 
peab kahetsusväärseks, et juhul, kui 
küsimusi ei lahendata, jääb teine 
mehhanism, mis võimaldab 
lepinguosalisel taotleda sõltumatu 
eksperdikomisjoni moodustamist, 
sõltuvaks lepinguosaliste tahtest ja 
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ettevalmistustest;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Heidi Hautala
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et vabakaubanduslepingu 
artikkel 13 hõlmab koostööl põhinevat 
lähenemisviisi, mis rajaneb ühistel 
väärtustel ja huvidel, võttes arvesse 
erinevusi lepinguosaliste arengutasemes; 
tunneb heameelt võimaluse üle lahendada 
artikli 13 kohaldamisalasse kuuluvad 
kaubanduse ja kestliku arengu küsimused 
kõigepealt kaubanduse ja kestliku arengu 
komitees toimuva mõttevahetuse käigus; 
tuletab meelde, et lepinguosaline võib 
taotleda ekspertide rühma 
kokkukutsumist, et uurida selliseid 
küsimusi, juhul kui komitee ei suuda neid 
rahuldavalt lahendada;

5. rõhutab, et vabakaubanduslepingu 
artikkel 13 hõlmab koostööl põhinevat 
lähenemisviisi, mis rajaneb ühistel 
väärtustel ja huvidel, võttes arvesse 
erinevusi lepinguosaliste arengutasemes; 
tunneb heameelt võimaluse üle lahendada 
artikli 13 kohaldamisalasse kuuluvad 
kaubanduse ja kestliku arengu küsimused 
kõigepealt kaubanduse ja kestliku arengu 
komitees toimuva mõttevahetuse käigus; 
peab kahetsusväärseks, et juhul, kui 
küsimusi ei lahendata, jääb teine 
mehhanism, mis võimaldab 
lepinguosalisel taotleda sõltumatu 
eksperdikomisjoni moodustamist, 
sõltuvaks lepinguosaliste tahtest ja 
ettevalmistustest;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et vabakaubanduslepingu 
artikkel 13 hõlmab koostööl põhinevat 
lähenemisviisi, mis rajaneb ühistel 
väärtustel ja huvidel, võttes arvesse 

5. rõhutab, et vabakaubanduslepingu 
artikkel 13 hõlmab koostööl põhinevat 
lähenemisviisi, mis rajaneb ühistel 
väärtustel ja huvidel, võttes arvesse 
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erinevusi lepinguosaliste arengutasemes; 
tunneb heameelt võimaluse üle lahendada 
artikli 13 kohaldamisalasse kuuluvad 
kaubanduse ja kestliku arengu küsimused 
kõigepealt kaubanduse ja kestliku arengu 
komitees toimuva mõttevahetuse käigus; 
tuletab meelde, et lepinguosaline võib 
taotleda ekspertide rühma 
kokkukutsumist, et uurida selliseid 
küsimusi, juhul kui komitee ei suuda neid 
rahuldavalt lahendada;

erinevusi lepinguosaliste arengutasemes; 
tunneb heameelt võimaluse üle lahendada 
artikli 13 kohaldamisalasse kuuluvad 
kaubanduse ja kestliku arengu küsimused 
kõigepealt kaubanduse ja kestliku arengu 
komitees toimuva mõttevahetuse käigus; 
peab kahetsusväärseks, et juhul, kui 
küsimusi ei lahendata, jääb teine 
mehhanism, mis võimaldab 
lepinguosalisel taotleda eksperdikomisjoni 
moodustamist, sõltuvaks lepinguosaliste 
tahtest ja ilma õiguslikest tagatistest;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Phil Bennion

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. nõuab tungivalt inimõiguste 
järelevalvemehhanismi ja sõltumatu 
kaebuste esitamise mehhanismi loomist, 
mis tagaks mõjutatud kodanikele ja 
kohalikele sidusrühmadele tõhusa abi, et 
käsitleda võimalikku negatiivset mõju 
inimõigustele, ning sellise vaidluste 
lahendamise mehhanismi loomist, milles 
nähakse ette trahvid ja 
kaubandussoodustuste peatamine, mis on 
samaväärne turulepääsu käsitlevate sätete 
mehhanismidega;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. nõuab tungivalt sõltumatu 
kaebuste esitamise mehhanismi loomist, 
mis annaks mõjutatud kodanikele ja 
kohalikele sidusrühmadele tõhusa abi, et 
käsitleda võimalikku negatiivset mõju 
inimõigustele, ning vaidluste lahendamise 
mehhanismi loomist, milles nähakse ette 
trahvid ja kaubandussoodustuste 
peatamine;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Isabel Wiseler-Lima

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. nõuab, et Vietnami Rahvuskogu ja 
Euroopa Parlamendi vahel loodaks 
parlamentidevaheline töörühm, et kiiresti 
moodustada ulatuslikud ja võimalikult 
sõltumatud riiklikud nõuanderühmad; 
tuletab meelde volitatud 
sisenõuanderühmade rolli jõupingutustes 
jälgida ja kontrollida 
vabakaubanduslepingu nõuetekohast 
rakendamist;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et vabakaubandusleping 
loob institutsioonilise ja õiguslikult siduva 

6. rõhutab, et vabakaubandusleping 
loob institutsioonilise ja õiguslikult siduva 



AM\1192533ET.docx 27/36 PE643.185v01-00

ET

seose partnerlus- ja koostöölepinguga; 
juhib tähelepanu asjaolule, et partnerlus- ja 
koostöölepingu artikkel 1 sisaldab 
standardset inimõiguste klauslit, mis võib 
kaasa tuua asjakohased meetmed, 
sealhulgas viimase abinõuna partnerlus- ja 
koostöölepingu või selle osade viivitamatu 
peatamise;

seose partnerlus- ja koostöölepinguga; 
juhib tähelepanu asjaolule, et partnerlus- ja 
koostöölepingu artikkel 1 sisaldab 
standardset inimõiguste klauslit, mis võib 
kaasa tuua asjakohased meetmed, 
sealhulgas viimase abinõuna partnerlus- ja 
koostöölepingu või selle osade viivitamatu 
peatamise; tuletab meelde, et Euroopa 
Ombudsman leidis ELi-Vietnami 
vabakaubanduslepingut käsitlevas 
juhtumis 1409/2014/MHZ, et ELi-
Vietnami vabakaubanduslepingu 
preambul ja muud traditsioonilised 
vahendid, nagu partnerlus- ja 
koostöölepingu olulise osa klausel ning 
inimõigustealane dialoog, ei ole piisavad 
ELi kohustuste nõuetekohaseks 
täitmiseks, eriti kui kolmanda riigi 
õigusaktid ei ole kooskõlas 
rahvusvaheliste inimõiguste 
standarditega;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et vabakaubandusleping 
loob institutsioonilise ja õiguslikult siduva 
seose partnerlus- ja koostöölepinguga; 
juhib tähelepanu asjaolule, et partnerlus- ja 
koostöölepingu artikkel 1 sisaldab 
standardset inimõiguste klauslit, mis võib 
kaasa tuua asjakohased meetmed, 
sealhulgas viimase abinõuna partnerlus- ja 
koostöölepingu või selle osade viivitamatu 
peatamise;

6. rõhutab, et vabakaubandusleping 
loob institutsioonilise ja õiguslikult siduva 
seose partnerlus- ja koostöölepinguga; 
juhib tähelepanu asjaolule, et partnerlus- ja 
koostöölepingu artikkel 1 sisaldab 
standardset inimõiguste klauslit, mis võib 
kaasa tuua asjakohased meetmed, 
sealhulgas viimase abinõuna partnerlus- ja 
koostöölepingu või selle osade viivitamatu 
peatamise; märgib siiski, et ELil ei ole 
pretsedenti kahepoolsete 
kaubanduslepingute peatamiseks, ning 
usub, et selleks, et sellised tingimused 
oleksid usaldusväärsed, peavad tagajärjed 
tulenema lepingute rikkumisest;
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Or. en

Muudatusettepanek 45
Isabel Wiseler-Lima

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et vabakaubandusleping 
loob institutsioonilise ja õiguslikult siduva 
seose partnerlus- ja koostöölepinguga; 
juhib tähelepanu asjaolule, et partnerlus- ja 
koostöölepingu artikkel 1 sisaldab 
standardset inimõiguste klauslit, mis võib 
kaasa tuua asjakohased meetmed, 
sealhulgas viimase abinõuna partnerlus- ja 
koostöölepingu või selle osade viivitamatu 
peatamise;

6. rõhutab, et vabakaubandusleping 
loob institutsioonilise ja õiguslikult siduva 
seose partnerlus- ja koostöölepinguga; 
juhib tähelepanu asjaolule, et partnerlus- ja 
koostöölepingu artikkel 1 sisaldab 
standardset inimõiguste klauslit, mis võib 
kaasa tuua asjakohased meetmed, 
sealhulgas viimase abinõuna partnerlus- ja 
koostöölepingu või selle osade viivitamatu 
peatamise; nõuab inimõiguste klausli 
rakendamise järelevalvemehhanismi 
loomist;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Traian Băsescu

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et vabakaubandusleping 
loob institutsioonilise ja õiguslikult siduva 
seose partnerlus- ja koostöölepinguga; 
juhib tähelepanu asjaolule, et partnerlus- ja 
koostöölepingu artikkel 1 sisaldab 
standardset inimõiguste klauslit, mis võib 
kaasa tuua asjakohased meetmed, 
sealhulgas viimase abinõuna partnerlus- ja 
koostöölepingu või selle osade viivitamatu 
peatamise;

6. rõhutab, et vabakaubandusleping 
loob institutsioonilise ja õiguslikult siduva 
seose partnerlus- ja koostöölepinguga; 
juhib tähelepanu asjaolule, et partnerlus- ja 
koostöölepingu artikkel 1 sisaldab 
standardset inimõiguste klauslit, mis võib 
kaasa tuua asjakohased meetmed, 
sealhulgas viimase abinõuna partnerlus- ja 
koostöölepingu või selle osade viivitamatu 
peatamise, juhul kui regulaarsete 
hindamiste käigus ei ole märgata 
jõupingutusi ega silmanähtavat edu;
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Or. en

Muudatusettepanek 47
Heidi Hautala
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. kutsub ELi ja Vietnami üles looma 
sõltumatut inimõiguste järelevalve- ja 
kaebuste esitamise mehhanismi, mis 
annaks mõjutatud kodanikele ja 
kohalikele sidusrühmadele tõhusa 
õiguskaitsevahendi ja vahendi, mille abil 
käsitleda vabakaubanduslepingust 
tulenevat võimalikku negatiivset mõju 
inimõigustele;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Heidi Hautala
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. soovitab komisjonil suurendada 
Vietnamile ja selle sõltumatule 
kodanikuühiskonnale antavat tehnilist abi 
ja rahastamist, et toetada Vietnami 
rahvusvaheliste inimõigustealaste 
kohustuste täitmisel ja 
vabakaubanduslepingu artikli 13 
nõuetekohase täitmise järelevalvel.

7. soovitab komisjonil suurendada 
Vietnamile ja selle sõltumatule 
kodanikuühiskonnale antavat tehnilist abi 
ja rahastamist, et toetada Vietnami 
rahvusvaheliste inimõigustealaste 
kohustuste täitmisel ja 
vabakaubanduslepingu artikli 13 
nõuetekohase täitmise järelevalvel; märgib 
murega, et Vietnami sõltumatut 
kodanikuühiskonda on karmilt 
represseeritud ja see tegutseb 
tagakiusamis- ja kättemaksuhirmu tõttu 
peamiselt põranda all; kutsub komisjoni 
üles tagama, et kestliku arengu peatükis 
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ette nähtud siseriiklikesse 
nõuanderühmadesse kaasataks tõeliselt 
sõltumatud kodanikuühiskonna rühmad, 
ning kutsub komisjoni üles selgitama, 
millised mehhanismid kehtestatakse, et 
tagada neile võimalus kättemaksu 
kartmata oma rolli nõuetekohaselt ja 
turvaliselt täita;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. soovitab komisjonil suurendada 
Vietnamile ja selle sõltumatule 
kodanikuühiskonnale antavat tehnilist abi 
ja rahastamist, et toetada Vietnami 
rahvusvaheliste inimõigustealaste 
kohustuste täitmisel ja 
vabakaubanduslepingu artikli 13 
nõuetekohase täitmise järelevalvel.

7. soovitab komisjonil suurendada 
Vietnamile ja selle sõltumatule 
kodanikuühiskonnale antavat tehnilist abi 
ja rahastamist, et toetada Vietnami 
rahvusvaheliste inimõigustealaste 
kohustuste täitmisel ja 
vabakaubanduslepingu artikli 13 
nõuetekohase täitmise järelevalvel; märgib 
murega, et Vietnami sõltumatut 
kodanikuühiskonda on vägivaldselt 
represseeritud; kutsub komisjoni üles 
näitama, millised Vietnami sõltumatud 
kodanikuühiskonna rühmad kaasatakse 
riiklikesse nõuanderühmadesse ja kuidas 
ta tagab nende sõltumatuse säilimise;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Fabio Massimo Castaldo

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek
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7. soovitab komisjonil suurendada 
Vietnamile ja selle sõltumatule 
kodanikuühiskonnale antavat tehnilist abi 
ja rahastamist, et toetada Vietnami 
rahvusvaheliste inimõigustealaste 
kohustuste täitmisel ja 
vabakaubanduslepingu artikli 13 
nõuetekohase täitmise järelevalvel.

7. soovitab komisjonil suurendada 
Vietnamile ja selle sõltumatule 
kodanikuühiskonnale antavat tehnilist abi 
ja rahastamist, et toetada Vietnami 
rahvusvaheliste inimõigustealaste 
kohustuste täitmisel ja 
vabakaubanduslepingu artikli 13 
nõuetekohase täitmise järelevalvel; nõuab 
sellega seoses, et Euroopa Komisjon 
tagaks inimõiguste kaitseks tulemusliku 
sõltumatu järelevalve- ja kaebuste 
esitamise mehhanismi loomise ning selle, 
et Vietnami sisenõuanderühm koosneks 
tõeliselt sõltumatutest ja erapooletutest 
liikmetest;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Phil Bennion

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. soovitab komisjonil suurendada 
Vietnamile ja selle sõltumatule 
kodanikuühiskonnale antavat tehnilist abi 
ja rahastamist, et toetada Vietnami 
rahvusvaheliste inimõigustealaste 
kohustuste täitmisel ja 
vabakaubanduslepingu artikli 13 
nõuetekohase täitmise järelevalvel.

7. soovitab komisjonil suurendada 
Vietnamile ja selle sõltumatule 
kodanikuühiskonnale antavat tehnilist abi 
ja rahastamist, et toetada Vietnami 
rahvusvaheliste inimõigustealaste 
kohustuste täitmisel ja 
vabakaubanduslepingu artikli 13 
nõuetekohase täitmise järelevalvel; märgib 
murega, et Vietnami sõltumatut 
kodanikuühiskonda on karmilt 
represseeritud ja see tegutseb 
tagakiusamis- ja kättemaksuhirmu tõttu 
peamiselt põranda all;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Leopoldo López Gil

Arvamuse projekt
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Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. soovitab komisjonil suurendada 
Vietnamile ja selle sõltumatule 
kodanikuühiskonnale antavat tehnilist abi 
ja rahastamist, et toetada Vietnami 
rahvusvaheliste inimõigustealaste 
kohustuste täitmisel ja 
vabakaubanduslepingu artikli 13 
nõuetekohase täitmise järelevalvel.

7. soovitab komisjonil suurendada 
Vietnamile antavat tehnilist abi ja 
vahendeid sõltumatu kodanikuühiskonna 
tugevdamiseks, et toetada Vietnamit 
rahvusvaheliste inimõigustealaste 
kohustuste täitmisel ja 
vabakaubanduslepingu artikli 13 
nõuetekohase rakendamise järelevalvel.

Or. es

Muudatusettepanek 53
Phil Bennion

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. rõhutab, et Euroopa Parlament 
peab tähelepanelikult jälgima Vietnamis 
toimuvaid arenguid ja alates 
vabakaubanduslepingu jõustumisest 
jälgima kõigi selle aspektide rakendamist, 
et Euroopa Parlament saaks reageerida 
kohapeal toimuvatele arengutele 
inimõiguste dokumenteeritud ja tõendatud 
tõsiste rikkumiste korral;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Phil Bennion

Arvamuse projekt
Punkt 7 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 b. on kindlalt veendunud, et 
Vietnamis on vaja parandada õigusriiki, 
head valitsemistava, kestlikku arengut ja 
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inimõiguste austamist; soovitab Euroopa 
Parlamendil kaaluda nõusoleku andmist 
üksnes juhul, kui Vietnami valitsus on 
Euroopa Komisjoniga kokku leppinud 
ajakava inimõiguste olukorra 
parandamiseks Vietnamis, sealhulgas 
ettepanekud vaadata läbi 
karistusseadustiku need aspektid, mis on 
praegu vastuolus väljendus-, ühinemis- ja 
kogunemisvabaduse põhimõtetega;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Heidi Hautala
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. kutsub komisjoni ja Euroopa 
välisteenistust üles esitama Euroopa 
Parlamendile enne 
vabakaubanduslepingule nõusoleku 
andmise hääletust ametliku aruande 
Vietnami võetud kohustuse kohta teha 
edusamme mitmetes inimõigustega seotud 
küsimustes, sealhulgas selliste isikute 
vabastamiseks, keda peetakse kinni 
üksnes rahumeelse teisitimõtlemise eest, 
kriminaalkoodeksi, küberjulgeoleku 
seaduse ning usu- ja veendumusvabaduse 
seaduse läbivaatamisel, et viia nad 
kooskõlla rahvusvaheliste inimõiguste 
standarditega, sõltumatute ametiühingute 
tunnustamisel ning ILO konventsioonide 
nr 87 ja 105 kohaste inimõiguste 
järgimisel Vietnami poolt;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese, Urmas Paet
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Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. juhib tähelepanu sellele, et 
Vietnami kodanikuühiskonnal ei ole 
lubatud tegutseda vabalt ja piiranguteta 
ilma riigi sekkumiseta, kuna riigis 
piiratakse jätkuvalt sõna-, kogunemis- ja 
ühinemisvabadust; kutsub sellega seoses 
komisjoni üles tagama, et 
kodanikuühiskonna rühmadel, eelkõige 
neil, kes osalevad sisenõuanderühmade 
töös, lubataks tegutseda sõltumatult, 
erapooletult ja põhjalikult, ilma et nad 
peaksid kartma mis tahes tagajärgi;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. nõuab tihedamat koostööd 
Euroopa Parlamendiga iga-aastaste 
inimõigustealaste dialoogide ja ülevaadete 
ettevalmistamisel ning Vietnamit käsitleva 
ELi inimõigustealase riigistrateegia 
ajakohastamisel;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Punkt 7 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek
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7 b. on kindlalt veendunud, et 
Vietnamis on vaja parandada õigusriiki, 
head valitsemistava, kestlikku arengut ja 
inimõiguste austamist; kutsub seetõttu 
parlamenti üles andma lepingule oma 
nõusolekut ainult siis, kui ta leiab, et 
soovitused, eelkõige need, mis puudutavad 
kõigi poliitvangide vabastamist, 
karistusseadustiku läbivaatamist, sõna-, 
ühinemis-, kogunemis-, liikumis- ja 
teabevabadust, on õiguslikult ja tõhusalt 
kaitstud;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Heidi Hautala
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 7 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 b. rõhutab, et Euroopa Parlament 
peab hoolikalt jälgima ja kontrollima 
vabakaubanduslepingu kõigi osade 
rakendamist; kutsub seetõttu liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat ja komisjoni asepresidenti üles 
andma Euroopa Parlamendile 
korrapäraselt teavet inimõigustealaste 
arengute kohta kohapeal, sealhulgas 
seoses võimalike kõrgetasemeliste 
kohtumistega ja riigi esindajatega 
peetavate inimõigustealaste dialoogidega;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Punkt 7 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 b. nõuab seetõttu, et Euroopa 
Parlament annaks lepingutele oma 
nõusoleku ainult siis, kui need soovitused 
on õiguslikult ja tulemuslikult kaitstud;

Or. en

Muudatusettepanek 61
Heidi Hautala
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 7 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 c. on veendunud, et ELi ja Vietnami 
vaheline vabakaubandusleping tuleks 
ratifitseerida alles siis, kui Vietnami 
ametivõimud kohustuvad oma 
kriminaalseadustiku ja küberjulgeoleku 
seaduse kooskõlas rahvusvaheliste 
inimõiguste standarditega läbi vaatama ja 
esitama selge ajakava, samuti tunnustama 
sõltumatuid ametiühinguid ning 
ratifitseerima ILO konventsioonid nr 87 
ja 105;

Or. en


