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Módosítás 1
Phil Bennion

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy a Parlament 
2015. december 17-én egyetértését adta az 
EU–Vietnám átfogó partnerségi és 
együttműködési keretmegállapodáshoz1, 
amely meghatározza a jövőbeli 
kapcsolatokat, és célja a globális és 
regionális kihívásokkal kapcsolatos 
együttműködés további bővítése;

1. emlékeztet arra, hogy a Parlament 
2015. december 17-én1 egyetértését adta az 
EU–Vietnám átfogó partnerségi és 
együttműködési keretmegállapodáshoz, 
amely meghatározza a jövőbeli 
kapcsolatokat, és célja a globális és 
regionális kihívásokkal kapcsolatos 
együttműködés további bővítése; fájlalja, 
hogy a Bizottság előzetesen nem végzett 
átfogó emberi jogi hatásvizsgálatot; kéri a 
Bizottságot, hogy ezt most tegye meg; 
aggodalommal állapítja meg, hogy a 
partnerségi és együttműködési 
megállapodás hatálybalépése óta 
elharapóztak a súlyos emberi jogi 
visszaélések;

_________________ _________________
1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0467. 1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0467.

Or. en

Módosítás 2
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy a Parlament 
2015. december 17-én egyetértését adta az 
EU–Vietnám átfogó partnerségi és 
együttműködési keretmegállapodáshoz1, 
amely meghatározza a jövőbeli 
kapcsolatokat, és célja a globális és 
regionális kihívásokkal kapcsolatos 
együttműködés további bővítése;

1. emlékeztet arra, hogy a Parlament 
2015. december 17-én1 egyetértését adta az 
EU–Vietnám átfogó partnerségi és 
együttműködési keretmegállapodáshoz, 
amely meghatározza a jövőbeli 
kapcsolatokat, és célja a globális és 
regionális kihívásokkal kapcsolatos 
együttműködés további bővítése; 
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aggodalommal állapítja meg, hogy a 
partnerségi és együttműködési 
megállapodás hatálybalépése óta 
elharapóztak a súlyos emberi jogi 
visszaélések;

_________________ _________________
1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0467. 1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0467.

Or. en

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

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet arra, hogy a Parlament 
2015. december 17-én egyetértését adta az 
EU–Vietnám átfogó partnerségi és 
együttműködési keretmegállapodáshoz1, 
amely meghatározza a jövőbeli 
kapcsolatokat, és célja a globális és 
regionális kihívásokkal kapcsolatos 
együttműködés további bővítése;

1. emlékeztet arra, hogy a Parlament 
2015. december 17-én1 egyetértését adta az 
EU–Vietnám átfogó partnerségi és 
együttműködési keretmegállapodáshoz, 
amely meghatározza a jövőbeli 
kapcsolatokat, és célja a globális és 
regionális kihívásokkal kapcsolatos 
együttműködés további bővítése; 
aggodalommal állapítja meg, hogy a 
partnerségi és együttműködési 
megállapodás hatálybalépése óta 
folytatódtak a súlyos emberi jogi 
visszaélések;

_________________ _________________
1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0467. 1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0467.

Or. en

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

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet arra, hogy a Parlament 
2014-ben kérte a Bizottságot, hogy 
végezze el a tervezett, Vietnámmal 
kötendő szabadkereskedelmi 
megállapodás emberi jogi 
hatásvizsgálatát, amely kérést 2015-ben az 
európai ombudsman is megerősítette, és 
megjegyzi, hogy e hatásvizsgálatra még 
sort kell keríteni; ismételten kéri a 
Bizottságot egy ilyen vizsgálat 
lefolytatására, még a megállapodás 
hatálybalépése előtt;

Or. en

Módosítás 5
Urmas Paet

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza Vietnám mint az 
Unió jelentős délkelet-ázsiai partnere és 
ASEAN-ország stratégiai fontosságát, 
különösen, de nem kizárólag az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
tárgyalások, a jó kormányzás, a 
fenntartható fejlődés, a gazdasági és 
társadalmi fejlődés, valamint a terrorizmus 
elleni küzdelem terén;

2. hangsúlyozza Vietnám mint az 
Unió jelentős délkelet-ázsiai partnere és 
ASEAN-ország stratégiai fontosságát, 
különösen, de nem kizárólag az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
tárgyalások, a jó kormányzás, a 
fenntartható fejlődés, a gazdasági és 
társadalmi fejlődés, valamint a terrorizmus 
elleni küzdelem terén; hangsúlyozza, hogy 
az Uniónak és Vietnámnak 
maradéktalanul tiszteletben kell tartania 
és végre kell hajtania a Párizsi 
Megállapodást;

Or. en

Módosítás 6
Isabel Wiseler-Lima

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza Vietnám mint az 
Unió jelentős délkelet-ázsiai partnere és 
ASEAN-ország stratégiai fontosságát, 
különösen, de nem kizárólag az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
tárgyalások, a jó kormányzás, a 
fenntartható fejlődés, a gazdasági és 
társadalmi fejlődés, valamint a terrorizmus 
elleni küzdelem terén;

2. hangsúlyozza Vietnám mint az 
Unió jelentős délkelet-ázsiai partnere és 
ASEAN-ország stratégiai fontosságát, 
különösen, de nem kizárólag az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
tárgyalások, a jó kormányzás, a 
fenntartható fejlődés, a biztonság, a 
gazdasági és társadalmi fejlődés, valamint 
a terrorizmus elleni küzdelem terén; 
megjegyzi, hogy 2020-ban Vietnám tölti 
be az ASEAN elnöki tisztségét;

Or. en

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

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza Vietnám mint az 
Unió jelentős délkelet-ázsiai partnere és 
ASEAN-ország stratégiai fontosságát, 
különösen, de nem kizárólag az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
tárgyalások, a jó kormányzás, a 
fenntartható fejlődés, a gazdasági és 
társadalmi fejlődés, valamint a terrorizmus 
elleni küzdelem terén;

2. hangsúlyozza Vietnám mint az 
Unió jelentős délkelet-ázsiai partnere és 
ASEAN-ország stratégiai fontosságát, 
különösen, de nem kizárólag az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
tárgyalások, a jó kormányzás, a 
fenntartható fejlődés, a gazdasági és 
társadalmi fejlődés, valamint a terrorizmus 
elleni küzdelem és az emberi jogi és 
demokratikus reform előmozdítása terén;

Or. en

Módosítás 8
Isabel Wiseler-Lima

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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2a. üdvözli az Unió és a vietnámi 
kormány közötti, 2019. október 17-i 
megállapodást, amely keretet hoz létre 
Vietnám uniós válságkezelési 
műveleteiben való részvételére; 
hangsúlyozza, hogy Vietnám a második 
ázsiai partnerország, amely részvételi 
keretmegállapodást ír alá az Unióval; 
hangsúlyozza, hogy a megállapodást 
jelentős lépést jelent az Unió és Vietnám 
közötti kapcsolatok terén;

Or. en

Módosítás 9
Phil Bennion

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri Vietnám erőfeszítéseit az 
ambiciózus reformprogram végrehajtására, 
különösen a szabadkereskedelmi 
megállapodás fenntartható fejlődéssel 
foglalkozó fejezetén belül a környezeti és 
munkavállalói jogok tekintetében; üdvözli, 
hogy Vietnám az ILO nyolc alapvető 
egyezménye közül hatot már ratifikált, 
nevezetesen a kényszermunkáról szóló 29. 
egyezményt, a 
megkülönböztetésmentességről szóló 100. 
és 111. egyezményt, a gyermekmunkáról 
szóló 138. és 182. egyezményt, valamint 
legutóbb a szervezkedési jogról és a 
kollektív tárgyalási jogról szóló 98. 
egyezményt; felhívja a vietnámi kormányt, 
hogy mielőbb ratifikálja a fennmaradó 
egyezményeket is;

3. elismeri Vietnám erőfeszítéseit a 
reformprogram végrehajtására, különösen a 
szabadkereskedelmi megállapodás 
fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
fejezetén belül a környezeti és 
munkavállalói jogok tekintetében; üdvözli, 
hogy Vietnám az ILO nyolc alapvető 
egyezménye közül hatot már ratifikált, 
nevezetesen a kényszermunkáról szóló 29. 
egyezményt, a 
megkülönböztetésmentességről szóló 100. 
és 111. egyezményt, a gyermekmunkáról 
szóló 138. és 182. egyezményt, valamint 
legutóbb a szervezkedési jogról és a 
kollektív tárgyalási jogról szóló 98. 
egyezményt; felhívja a vietnámi kormányt, 
hogy mielőbb ratifikálja és 
maradéktalanul hajtsa végre a 
fennmaradó egyezményeket is; fájlalja, 
hogy a fenntartható fejlődésről szóló 
fejezet szövege nem írja elő kötelezően e 
fennmaradó egyezmények ratifikálását; 
kéri, hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodás kereskedelmi 
rendelkezésekre alkalmazandó hatékony 
mechanizmusát alkalmazzák a 
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kereskedelemre és a fenntartható 
fejlődésre vonatkozó fejezetre, valamint az 
egyesülési szabadságról és a szervezkedési 
jog védelméről szóló 87. ILO-egyezmény 
és a kényszermunka eltörléséről szóló 105. 
ILO-egyezmény ratifikálására irányuló, 
egyértelmű, nyilvános és kötelező erejű 
ütemtervre;

Or. en

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

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri Vietnám erőfeszítéseit az 
ambiciózus reformprogram végrehajtására, 
különösen a szabadkereskedelmi 
megállapodás fenntartható fejlődéssel 
foglalkozó fejezetén belül a környezeti és 
munkavállalói jogok tekintetében; üdvözli, 
hogy Vietnám az ILO nyolc alapvető 
egyezménye közül hatot már ratifikált, 
nevezetesen a kényszermunkáról szóló 29. 
egyezményt, a 
megkülönböztetésmentességről szóló 100. 
és 111. egyezményt, a gyermekmunkáról 
szóló 138. és 182. egyezményt, valamint 
legutóbb a szervezkedési jogról és a 
kollektív tárgyalási jogról szóló 98. 
egyezményt; felhívja a vietnámi kormányt, 
hogy mielőbb ratifikálja a fennmaradó 
egyezményeket is;

3. elismeri Vietnám erőfeszítéseit egy 
reformprogram végrehajtására, különösen a 
szabadkereskedelmi megállapodás 
fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
fejezetén belül a környezeti és 
munkavállalói jogok tekintetében; üdvözli, 
hogy Vietnám az ILO nyolc alapvető 
egyezménye közül hatot már ratifikált, 
nevezetesen a kényszermunkáról szóló 29. 
egyezményt, a 
megkülönböztetésmentességről szóló 100. 
és 111. egyezményt, a gyermekmunkáról 
szóló 138. és 182. egyezményt, valamint 
legutóbb a szervezkedési jogról és a 
kollektív tárgyalási jogról szóló 98. 
egyezményt; felhívja a vietnámi kormányt, 
hogy mielőbb ratifikálja és 
maradéktalanul hajtsa végre a 
fennmaradó egyezményeket is; fájlalja, 
hogy a fenntartható fejlődésről szóló 
fejezet nem ír elő jogi és kötelező erejű 
kötelezettséget; nyilvános és kötelező erejű 
menetrend elfogadását kéri a az 
egyesülési szabadságról és a szervezkedési 
jog védelméről szóló 87. ILO-egyezmény 
és a kényszermunka eltörléséről szóló 105. 
ILO-egyezmény ratifikálására 
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vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 11
Traian Băsescu

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri Vietnám erőfeszítéseit az 
ambiciózus reformprogram végrehajtására, 
különösen a szabadkereskedelmi 
megállapodás fenntartható fejlődéssel 
foglalkozó fejezetén belül a környezeti és 
munkavállalói jogok tekintetében; üdvözli, 
hogy Vietnám az ILO nyolc alapvető 
egyezménye közül hatot már ratifikált, 
nevezetesen a kényszermunkáról szóló 29. 
egyezményt, a 
megkülönböztetésmentességről szóló 100. 
és 111. egyezményt, a gyermekmunkáról 
szóló 138. és 182. egyezményt, valamint 
legutóbb a szervezkedési jogról és a 
kollektív tárgyalási jogról szóló 98. 
egyezményt; felhívja a vietnámi kormányt, 
hogy mielőbb ratifikálja a fennmaradó 
egyezményeket is;

3. elismeri Vietnám erőfeszítéseit az 
ambiciózus reformprogram végrehajtására, 
különösen a szabadkereskedelmi 
megállapodás fenntartható fejlődéssel 
foglalkozó fejezetén belül a környezeti és 
munkavállalói jogok tekintetében; kéri a 
vietnámi kormányt, hogy tegyen meg 
minden megfelelő jogalkotási és nem 
jogalkotási intézkedést az elérhető 
legmagasabb szintű emberi jogi normák – 
többek között a környezetvédelmi és 
munkajogi normák – biztosítása 
érdekében, és garantálja azok hatékony 
betartását és végrehajtását; üdvözli, hogy 
Vietnám az ILO nyolc alapvető 
egyezménye közül hatot már ratifikált, 
nevezetesen a kényszermunkáról szóló 29. 
egyezményt, a 
megkülönböztetésmentességről szóló 100. 
és 111. egyezményt, a gyermekmunkáról 
szóló 138. és 182. egyezményt, valamint 
legutóbb a szervezkedési jogról és a 
kollektív tárgyalási jogról szóló 98. 
egyezményt; nyomatékosan felszólítja a 
vietnámi kormányt, hogy mielőbb 
ratifikálja a fennmaradó egyezményeket is;

Or. en

Módosítás 12
Fabio Massimo Castaldo

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri Vietnám erőfeszítéseit az 
ambiciózus reformprogram végrehajtására, 
különösen a szabadkereskedelmi 
megállapodás fenntartható fejlődéssel 
foglalkozó fejezetén belül a környezeti és 
munkavállalói jogok tekintetében; üdvözli, 
hogy Vietnám az ILO nyolc alapvető 
egyezménye közül hatot már ratifikált, 
nevezetesen a kényszermunkáról szóló 29. 
egyezményt, a 
megkülönböztetésmentességről szóló 100. 
és 111. egyezményt, a gyermekmunkáról 
szóló 138. és 182. egyezményt, valamint 
legutóbb a szervezkedési jogról és a 
kollektív tárgyalási jogról szóló 98. 
egyezményt; felhívja a vietnámi kormányt, 
hogy mielőbb ratifikálja a fennmaradó 
egyezményeket is;

3. elismeri Vietnám erőfeszítéseit az 
ambiciózus reformprogram végrehajtására, 
különösen a szabadkereskedelmi 
megállapodás fenntartható fejlődéssel 
foglalkozó fejezetén belül a környezeti és 
munkavállalói jogok tekintetében; üdvözli, 
hogy Vietnám az ILO nyolc alapvető 
egyezménye közül hatot már ratifikált, 
nevezetesen a kényszermunkáról szóló 29. 
egyezményt, a 
megkülönböztetésmentességről szóló 100. 
és 111. egyezményt, a gyermekmunkáról 
szóló 138. és 182. egyezményt, valamint 
legutóbb a szervezkedési jogról és a 
kollektív tárgyalási jogról szóló 98. 
egyezményt; felhívja a vietnámi kormányt, 
hogy mielőbb ratifikálja a fennmaradó 
egyezményeket, nevezetesen a 
kényszermunka eltörléséről szóló 105. 
egyezményt és az egyesülési szabadságról 
és a szervezkedési jog védelméről szóló 87. 
egyezményt; úgy véli, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodás 
hatálybalépésének előfeltételéül kellene 
meghatározni, hogy a kormány biztosítsa 
polgárai számára az említett egyezmények 
szerinti védelmet;

Or. en

Módosítás 13
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri Vietnám erőfeszítéseit az 
ambiciózus reformprogram végrehajtására, 
különösen a szabadkereskedelmi 
megállapodás fenntartható fejlődéssel 
foglalkozó fejezetén belül a környezeti és 
munkavállalói jogok tekintetében; üdvözli, 

3. elismeri Vietnám erőfeszítéseit egy 
reformprogram végrehajtására, különösen a 
szabadkereskedelmi megállapodás 
fenntartható fejlődéssel foglalkozó 
fejezetén belül a környezeti és 
munkavállalói jogok tekintetében; üdvözli, 
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hogy Vietnám az ILO nyolc alapvető 
egyezménye közül hatot már ratifikált, 
nevezetesen a kényszermunkáról szóló 29. 
egyezményt, a 
megkülönböztetésmentességről szóló 100. 
és 111. egyezményt, a gyermekmunkáról 
szóló 138. és 182. egyezményt, valamint 
legutóbb a szervezkedési jogról és a 
kollektív tárgyalási jogról szóló 98. 
egyezményt; felhívja a vietnámi kormányt, 
hogy mielőbb ratifikálja a fennmaradó 
egyezményeket is;

hogy Vietnám az ILO nyolc alapvető 
egyezménye közül hatot már ratifikált, 
nevezetesen a kényszermunkáról szóló 29. 
egyezményt, a 
megkülönböztetésmentességről szóló 100. 
és 111. egyezményt, a gyermekmunkáról 
szóló 138. és 182. egyezményt, valamint 
legutóbb a szervezkedési jogról és a 
kollektív tárgyalási jogról szóló 98. 
egyezményt; felhívja a vietnámi kormányt, 
hogy mielőbb ratifikálja és 
maradéktalanul hajtsa végre a 
fennmaradó egyezményeket is; 
hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az ILO-
egyezmények maradéktalan végrehajtása 
nem lehetséges mindaddig, amíg a 
vietnámi büntető törvénykönyvet felül 
nem vizsgálják a nemzetközi emberi jogi 
normáknak és kötelezettségeknek 
megfelelően;

Or. en

Módosítás 14
Leopoldo López Gil

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. elismeri Vietnám erőfeszítéseit az 
ambiciózus reformprogram végrehajtására, 
különösen a szabadkereskedelmi 
megállapodás fenntartható fejlődéssel 
foglalkozó fejezetén belül a környezeti és 
munkavállalói jogok tekintetében; üdvözli, 
hogy Vietnám az ILO nyolc alapvető 
egyezménye közül hatot már ratifikált, 
nevezetesen a kényszermunkáról szóló 29. 
egyezményt, a 
megkülönböztetésmentességről szóló 100. 
és 111. egyezményt, a gyermekmunkáról 
szóló 138. és 182. egyezményt, valamint 
legutóbb a szervezkedési jogról és a 
kollektív tárgyalási jogról szóló 98. 
egyezményt; felhívja a vietnámi kormányt, 
hogy mielőbb ratifikálja a fennmaradó 

3. elismeri Vietnám erőfeszítéseit az 
ambiciózus reformprogram végrehajtására, 
különösen a szabadkereskedelmi 
megállapodás fenntartható fejlődéssel 
foglalkozó fejezetén belül a környezeti és 
munkavállalói jogok tekintetében; üdvözli, 
hogy Vietnám az ILO nyolc alapvető 
egyezménye közül hatot már ratifikált, 
nevezetesen a kényszermunkáról szóló 29. 
egyezményt, a 
megkülönböztetésmentességről szóló 100. 
és 111. egyezményt, a gyermekmunkáról 
szóló 138. és 182. egyezményt, valamint 
legutóbb a szervezkedési jogról és a 
kollektív tárgyalási jogról szóló 98. 
egyezményt; nyomatékosan felszólítja a 
vietnámi kormányt, hogy mielőbb 
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egyezményeket is; ratifikálja a fennmaradó egyezményeket is;

Or. es

Módosítás 15
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. mélységesen fájlalja, hogy 
Vietnámban romlik az emberijog-védőket 
és újságírókat körülvevő légkör, és elítéli 
az e személyekkel szembeni mindennemű 
erőszakot, a politikai indíttatású vádakat, 
az önkényes fogva tartást, az intruzív 
megfigyelést, a zaklatást, az ítéleteket és 
szankciókat; felszólítja Vietnám 
hatóságait, hogy haladéktalanul és feltétel 
nélkül engedjék szabadon a csupán a 
véleménynyilvánítási szabadsághoz való 
joguk gyakorlása miatt fogva tartott és 
elítélt összes emberijog-védőt és 
lelkiismereti foglyot, valamint ejtsék 
ellenük az összes vádat;

Or. en

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

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi 
büntető törvénykönyv nem tükrözi a 
munkavállalói jogokat és a szakszervezeti 
szabadságokat, többek között az alapvető 
ILO-egyezményekben foglaltakat; 
továbbra is aggodalmának ad hangot 
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amiatt, hogy Vietnám a 2019. évi 
egyetemes időszakos felülvizsgálat során 
megfogalmazott, a büntető 
törvénykönyvnek a Polgári és Politikai 
Jogok Nemzetközi Egyezségokmányával 
való összhangba állítását célzó ajánlások 
közül számosat elutasított; felhívja a 
vietnámi hatóságokat, hogy hajtsák végre 
ezen ajánlásokat, egyértelmű és nyilvános 
referenciaértékeket és menetrendet 
alkalmazva;

Or. en

Módosítás 17
Phil Bennion

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. továbbra is aggodalmát fejezi ki az 
emberi jogi jogsértések, többek között a 
halálbüntetés Vietnámban való 
alkalmazása miatt; felszólítja Vietnámot, 
hogy vezessen be moratóriumot, és tegyen 
lépéseket a halálbüntetés eltörlése felé; 
rámutat arra, hogy az emberi jogok a 
szabadkereskedelmi megállapodás 
kereskedelemről és fenntartható fejlődésről 
szóló fejezetének sarokkövét képezik; kéri 
a megállapodás hatásának rendszeres 
értékelését;

4. továbbra is aggodalmát fejezi ki az 
emberi jogi jogsértések, többek között a 
halálbüntetés Vietnámban való 
alkalmazása miatt; felszólítja Vietnámot, 
hogy vezessen be moratóriumot, és tegyen 
lépéseket a halálbüntetés eltörlése felé; 
mélységesen fájlalja, hogy az elmúlt 
években drámai módon emelkedett a 
politikai foglyok, illetve a bebörtönzött 
emberi jogi, munkaügyi, vallási és 
környezetvédelmi aktivisták, újságírók és 
bloggerek száma, és kéri, hogy 
haladéktalanul bocsássanak szabadon 
minden olyan személyt, akit békés 
tevékenységek folytatása miatt tartanak 
őrizetben; rámutat arra, hogy az emberi 
jogoknak a szabadkereskedelmi 
megállapodás kereskedelemről és 
fenntartható fejlődésről szóló fejezetének 
sarokkövét kellene képezniük; fájlalja, 
hogy a szabadkereskedelmi megállapodás 
jogok szűk körére, főként az alapvető 
ILO-egyezményekre helyezi a hangsúlyt; 
kéri ezért, hogy az átfogó emberi jogi 
fejezethez a gyakorlati végrehajtás 
biztosítása érdekében végrehajtási 
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mechanizmus is kapcsolódjon; kéri a 
megállapodás hatásának rendszeres, 
független értékelését;

Or. en

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

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. továbbra is aggodalmát fejezi ki az 
emberi jogi jogsértések, többek között a 
halálbüntetés Vietnámban való 
alkalmazása miatt; felszólítja Vietnámot, 
hogy vezessen be moratóriumot, és tegyen 
lépéseket a halálbüntetés eltörlése felé; 
rámutat arra, hogy az emberi jogok a 
szabadkereskedelmi megállapodás 
kereskedelemről és fenntartható 
fejlődésről szóló fejezetének sarokkövét 
képezik; kéri a megállapodás hatásának 
rendszeres értékelését;

4. továbbra is aggodalmát fejezi ki az 
emberi jogi jogsértések, többek között a 
halálbüntetés Vietnámban való 
alkalmazása miatt; felszólítja Vietnámot, 
hogy vezessen be moratóriumot, és tegyen 
lépéseket a halálbüntetés eltörlése felé; kéri 
a megállapodás hatásának rendszeres 
értékelését; mélységesen fájlalja, hogy az 
elmúlt években drámai módon emelkedett 
a politikai foglyok, illetve a bebörtönzött 
emberi jogi, munkaügyi, vallási és 
környezetvédelmi aktivisták, újságírók és 
bloggerek száma, és kéri, hogy 
haladéktalanul és feltétel nélkül 
bocsássanak szabadon minden olyan 
személyt, akit véleménynyilvánításhoz 
való joguk békés gyakorlása miatt 
tartanak őrizetben;

Or. en

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

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. továbbra is aggodalmát fejezi ki az 4. továbbra is súlyos aggodalmát 
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emberi jogi jogsértések, többek között a 
halálbüntetés Vietnámban való 
alkalmazása miatt; felszólítja Vietnámot, 
hogy vezessen be moratóriumot, és tegyen 
lépéseket a halálbüntetés eltörlése felé; 
rámutat arra, hogy az emberi jogok a 
szabadkereskedelmi megállapodás 
kereskedelemről és fenntartható fejlődésről 
szóló fejezetének sarokkövét képezik; kéri 
a megállapodás hatásának rendszeres 
értékelését;

fejezi ki a Vietnámban folytatólagosan 
elkövetett különböző emberi jogi 
jogsértések miatt, ideértve az emberijog-
védők és civil társadalmi szervezetek 
lenyomását, a sajtószabadság, a 
véleménynyilvánítási és egyesülési 
szabadság korlátozását, valamint a 
halálbüntetés alkalmazását; felszólítja 
Vietnámot, hogy vezessen be moratóriumot 
a halálbüntetésre, és tegyen lépéseket 
annak eltörlése felé; felszólítja továbbá 
Vietnámot, hogy helyezze hatályon kívül 
kiberbiztonsági törvényét, bocsásson 
szabadon minden politikai foglyot, és 
vezessen be gyors ütemtervet a 
fennmaradó ILO-egyezmények 
ratifikálására és végrehajtására 
vonatkozóan; rámutat arra, hogy az emberi 
jogok a szabadkereskedelmi megállapodás 
kereskedelemről és fenntartható fejlődésről 
szóló fejezetének sarokkövét képezik; kéri 
az emberi jogi és társadalmi fejlődés 
területén elért eredmények és a 
megállapodás hatásának rendszeres 
értékelését;

Or. en

Módosítás 20
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. továbbra is aggodalmát fejezi ki az 
emberi jogi jogsértések, többek között a 
halálbüntetés Vietnámban való 
alkalmazása miatt; felszólítja Vietnámot, 
hogy vezessen be moratóriumot, és tegyen 
lépéseket a halálbüntetés eltörlése felé; 
rámutat arra, hogy az emberi jogok a 
szabadkereskedelmi megállapodás 
kereskedelemről és fenntartható fejlődésről 
szóló fejezetének sarokkövét képezik; kéri 
a megállapodás hatásának rendszeres 

4. továbbra is aggodalmát fejezi ki az 
emberi jogi jogsértések, többek között a 
halálbüntetés Vietnámban való 
alkalmazása miatt; ismételten 
hangsúlyozza, hogy minden körülmények 
között ellenzi a halálbüntetést; felszólítja 
Vietnámot, hogy a halálbüntetés eltörlése 
felé tett lépésként vezessen be azonnali 
moratóriumot; rámutat arra, hogy az 
emberi jogoknak a szabadkereskedelmi 
megállapodás kereskedelemről és 
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értékelését; fenntartható fejlődésről szóló fejezetének 
sarokkövét kellene képezniük; fájlalja, 
hogy az ehelyett a jogok csupán szűk 
körére, főként az alapvető ILO-
egyezményekre helyezi a hangsúlyt; 
hangsúlyozza ennek elégtelen voltát, és 
ezért kéri a felülvizsgálatát az emberi 
jogok átfogó beillesztése érdekében, és 
hogy olyan végrehajtási mechanizmus 
kapcsolódjon hozzá, amely biztosítja 
annak hatékony végrehajtását; kéri a 
megállapodás hatásának rendszeres 
értékelését;

Or. en

Módosítás 21
Traian Băsescu

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. továbbra is aggodalmát fejezi ki az 
emberi jogi jogsértések, többek között a 
halálbüntetés Vietnámban való 
alkalmazása miatt; felszólítja Vietnámot, 
hogy vezessen be moratóriumot, és tegyen 
lépéseket a halálbüntetés eltörlése felé; 
rámutat arra, hogy az emberi jogok a 
szabadkereskedelmi megállapodás 
kereskedelemről és fenntartható fejlődésről 
szóló fejezetének sarokkövét képezik; kéri 
a megállapodás hatásának rendszeres 
értékelését;

4. továbbra is aggodalmát fejezi ki az 
emberi jogi jogsértések, többek között a 
halálbüntetés Vietnámban való 
alkalmazása miatt; nyomatékosan 
felszólítja Vietnámot, hogy vezessen be 
moratóriumot, és tegyen azonnali 
lépéseket a halálbüntetés eltörlése felé; 
aggodalommal szemléli, hogy a 
véleménynyilvánítás, az egyesülés és a 
békés gyülekezés szabadságát továbbra is 
korlátozzák Vietnámban, és hogy – amint 
azt az Európai Parlament több ízben, 
2017. december 14-i és 2016. június 9-i, 
sürgősségi állásfoglalásában is 
hangsúlyozta – Vietnám emberi jogi 
helyzete súlyos aggodalmakra ad okot, és 
komoly kétségeket vet fel az ország azon 
kötelezettségvállalásával kapcsolatban, 
hogy tiszteletben tartja az emberi jogokat;  
rámutat arra, hogy az emberi jogok a 
szabadkereskedelmi megállapodás 
kereskedelemről és fenntartható fejlődésről 
szóló fejezetének sarokkövét képezik;
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Or. en

Módosítás 22
Michal Šimečka

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. továbbra is aggodalmát fejezi ki az 
emberi jogi jogsértések, többek között a 
halálbüntetés Vietnámban való 
alkalmazása miatt; felszólítja Vietnámot, 
hogy vezessen be moratóriumot, és tegyen 
lépéseket a halálbüntetés eltörlése felé; 
rámutat arra, hogy az emberi jogok a 
szabadkereskedelmi megállapodás 
kereskedelemről és fenntartható fejlődésről 
szóló fejezetének sarokkövét képezik; kéri 
a megállapodás hatásának rendszeres 
értékelését;

4. továbbra is aggodalmát fejezi ki az 
emberi jogi jogsértések folytatódása, 
többek között a politikai aktivisták, 
újságírók, bloggerek, másként 
gondolkodók és emberijog-védők elítélése, 
politikai megfélemlítése, megfigyelése, 
zaklatása, az ellenük irányuló támadások, 
emberrablások és tisztességtelen bírósági 
tárgyalások, valamint a halálbüntetés 
Vietnámban való alkalmazása miatt; 
felszólítja Vietnámot, hogy tartsa 
tiszteletben nemzetközi jogi és nemzetközi 
emberi jogi kötelezettségeit, vezessen be 
moratóriumot, és tegyen lépéseket a 
halálbüntetés eltörlése felé; rámutat arra, 
hogy az emberi jogok a 
szabadkereskedelmi megállapodás 
kereskedelemről és fenntartható fejlődésről 
szóló fejezetének sarokkövét képezik; kéri 
a megállapodás hatásának rendszeres 
értékelését;

Or. en

Módosítás 23
Fabio Massimo Castaldo

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. továbbra is aggodalmát fejezi ki az 
emberi jogi jogsértések, többek között a 
halálbüntetés Vietnámban való 
alkalmazása miatt; felszólítja Vietnámot, 

4. továbbra is aggodalmát fejezi ki az 
emberi jogi jogsértések, többek között a 
halálbüntetés Vietnámban való 
alkalmazása miatt; felszólítja Vietnámot, 
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hogy vezessen be moratóriumot, és tegyen 
lépéseket a halálbüntetés eltörlése felé; 
rámutat arra, hogy az emberi jogok a 
szabadkereskedelmi megállapodás 
kereskedelemről és fenntartható fejlődésről 
szóló fejezetének sarokkövét képezik; kéri 
a megállapodás hatásának rendszeres 
értékelését;

hogy vezessen be moratóriumot, és tegyen 
lépéseket a halálbüntetés eltörlése felé; 
emlékeztet arra, hogy a vietnámi kormány 
semmilyen módosítást nem hajtott végre 
nemzetbiztonsági jogszabályaiban; éppen 
ellenkezőleg, a közelmúltban fokozta az 
emberijog-védők, a civil társadalom, 
vallási csoportok és a kormánnyal 
szembeni bírálatként értelmezett 
véleményt megfogalmazó 
magánszemélyek elnyomását; felszólítja a 
vietnámi kormányt, hogy módosítsa vagy 
helyezze hatályon kívül a büntető 
törvénykönyv azon cikkeit, amelyek az 
eltérő vélemény elfojtása céljából 
visszaélésekre ad lehetőséget, például a 
258. cikk (331) bekezdését, a 88. cikk 
(117) bekezdését és a 79. cikk (109) 
bekezdését, valamint a kiberbiztonságról 
szóló törvényét; rámutat arra, hogy az 
emberi jogok a szabadkereskedelmi 
megállapodás kereskedelemről és 
fenntartható fejlődésről szóló fejezetének 
sarokkövét képezik; kéri a megállapodás 
hatásának rendszeres értékelését;

Or. en

Módosítás 24
Urmas Paet

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. továbbra is aggodalmát fejezi ki az 
emberi jogi jogsértések, többek között a 
halálbüntetés Vietnámban való 
alkalmazása miatt; felszólítja Vietnámot, 
hogy vezessen be moratóriumot, és tegyen 
lépéseket a halálbüntetés eltörlése felé; 
rámutat arra, hogy az emberi jogok a 
szabadkereskedelmi megállapodás 
kereskedelemről és fenntartható fejlődésről 
szóló fejezetének sarokkövét képezik; kéri 
a megállapodás hatásának rendszeres 

4. továbbra is aggodalmát fejezi ki az 
emberi jogi jogsértések, többek között a 
halálbüntetés Vietnámban való 
alkalmazása miatt; felszólítja Vietnámot, 
hogy vezessen be moratóriumot, és tegyen 
lépéseket a halálbüntetés eltörlése felé; 
felszólítja Vietnámot, hogy a nemzetközi 
normákkal összhangban vizsgálja felül 
büntető törvénykönyvét és új 
kiberbiztonsági törvényét; rámutat arra, 
hogy az emberi jogok a 
szabadkereskedelmi megállapodás 
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értékelését; kereskedelemről és fenntartható fejlődésről 
szóló fejezetének sarokkövét képezik; kéri 
a megállapodás hatásának rendszeres 
értékelését;

Or. en

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

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. továbbra is aggodalmát fejezi ki az 
emberi jogi jogsértések, többek között a 
halálbüntetés Vietnámban való 
alkalmazása miatt; felszólítja Vietnámot, 
hogy vezessen be moratóriumot, és tegyen 
lépéseket a halálbüntetés eltörlése felé; 
rámutat arra, hogy az emberi jogok a 
szabadkereskedelmi megállapodás 
kereskedelemről és fenntartható fejlődésről 
szóló fejezetének sarokkövét képezik; kéri 
a megállapodás hatásának rendszeres 
értékelését;

4. továbbra is aggodalmát fejezi ki az 
emberi jogi jogsértések, többek között a 
halálbüntetés Vietnámban való 
alkalmazása miatt; felszólítja Vietnámot, 
hogy vezessen be moratóriumot, és tegyen 
lépéseket a halálbüntetés eltörlése felé; 
rámutat arra, hogy az emberi jogok a 
szabadkereskedelmi megállapodás 
kereskedelemről és fenntartható fejlődésről 
szóló fejezetének sarokkövét képezik; kéri 
a megállapodás emberi jogi hatásainak 
független nyomonkövetési és panasztételi 
mechanizmus általi, alapos és folyamatos 
értékelését; 

Or. en

Módosítás 26
Leopoldo López Gil

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. továbbra is aggodalmát fejezi ki az 
emberi jogi jogsértések, többek között a 
halálbüntetés Vietnámban való 
alkalmazása miatt; felszólítja Vietnámot, 
hogy vezessen be moratóriumot, és tegyen 
lépéseket a halálbüntetés eltörlése felé; 

4. továbbra is aggodalmát fejezi ki az 
emberi jogi jogsértések, többek között a 
halálbüntetés Vietnámban való 
alkalmazása miatt; felszólítja Vietnámot, 
hogy vezessen be moratóriumot, és tegyen 
lépéseket a halálbüntetés eltörlése felé; 



PE643.185v01-00 20/39 AM\1192533HU.docx

HU

rámutat arra, hogy az emberi jogok a 
szabadkereskedelmi megállapodás 
kereskedelemről és fenntartható fejlődésről 
szóló fejezetének sarokkövét képezik; kéri 
a megállapodás hatásának rendszeres 
értékelését;

rámutat arra, hogy az emberi jogok a 
szabadkereskedelmi megállapodás 
kereskedelemről és fenntartható fejlődésről 
szóló fejezetének sarokkövét képezik; kéri 
a megállapodás hatásának évenkénti 
értékelését;

Or. es

Módosítás 27
Traian Băsescu

Véleménytervezet
4 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

nyomatékosan felszólítja Vietnámot, hogy 
tartsa tiszteletben a nemzetközi üzleti és 
emberi jogi normákat, és emlékeztet az 
üzleti vállalkozások emberi jogi 
felelősségére vonatkozó ENSZ-
irányelvekre, amelyek előírják az ellátási 
lánc átvilágításának szigorú betartását, a 
vállalati felelősségvállalást, az 
átláthatóságot és az elszámoltathatóságot 
szavatoló nemzeti jogi keret létrehozását, 
valamint kötelezettséget foglalnak 
magukban a kedvezőtlen emberi jogi 
hatások megelőzésére és mérséklésére; 
hangsúlyozza, hogy saját szakpolitikáik, 
gyakorlataik, részvételi eljárásaik és 
intézményeik révén nyomon kell követni 
és értékelni kell az e megállapodás által a 
fenntartható fejlődésre gyakorolt 
hatásokat;

Or. en

Módosítás 28
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja Vietnám hatóságait, 
hogy helyezzék hatályon kívül, vizsgálják 
felül vagy módosítsák valamennyi 
elnyomó jogszabályukat, különösen a 
büntető törvénykönyvet, valamint a 
kiberbiztonságról, illetve a hitről és a 
vallásról szóló törvényeket, továbbá 
biztosítsák valamennyi jogszabály 
összhangját a nemzetközi emberi jogi 
normákkal és kötelezettségekkel, beleértve 
a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmányát (ICCPR) is, amelynek 
Vietnám részes fele; felszólítja a 
kormányt, hogy a nyilvános gyűlésekre és 
tüntetésekre vonatkozó jogszabályokat 
hozza összhangba a szabad gyülekezéshez 
és egyesüléshez való joggal;

Or. en

Módosítás 29
Isabel Wiseler-Lima

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja Vietnámot, hogy jó 
szándékának kifejezéseképpen 
haladéktalanul hajtsa végre a korábban 
megfogalmazott, az EP Vietnámmal 
kötendő partnerségi és együttműködési 
megállapodásáról szóló, 2015. december 
17-i állásfoglalásában elfogadott emberi 
jogi követelményeket többek között azáltal, 
hogy felülvizsgálja büntető 
törvénykönyvét annak érdekében, hogy 
tartózkodjon a véleménynyilvánítási, 
gyülekezési és egyesülési szabadság békés 
gyakorlásának elnyomásától, és bocsássa 
szabadon a lelkiismereti foglyokat;

Or. en
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Módosítás 30
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese, Urmas Paet

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. megjegyzi és egyben sajnálatosnak 
tartja, hogy a fenntarthatóságról szóló 
fejezet szövege semmilyen módon nem 
hivatkozik az emberi jogokra, amelyek a 
jó és fenntartható kormányzás alapvető 
szempontját és az Európai Unió 
alapelveinek részét képezik;  ennélfogva 
úgy véli, hogy az emberi jogoknak az Unió 
és harmadik államok között létrejövő 
bármely megállapodás szerves részét kell 
képezniük;

Or. en

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

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja a vietnámi hatóságokat, 
hogy helyezzék hatályon kívül a 
kiberbiztonságról szóló törvényt, és a 
nyilvános gyűlésekre és tüntetésekre 
vonatkozó jogszabályokat hozzák 
összhangba a szabad gyülekezéshez és 
egyesüléshez való jogra vonatkozó 
nemzetközi jogszabályokkal;

Or. en

Módosítás 32
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group
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Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. fájlalja, hogy az Európai Bizottság 
nem hajtotta végre az EU–Vietnám 
szabadkereskedelmi megállapodás emberi 
jogi hatásvizsgálatát, ami ellentétes az 
európai ombudsman 2015. évi 
határozatával, valamint az emberi jogokra 
és a demokráciára vonatkozó uniós 
cselekvési tervvel; felhívja az Európai 
Bizottságot, hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodás ratifikálása előtt hajtson 
végre emberi jogi hatásvizsgálatot;

Or. en

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

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. rámutat arra, hogy az emberi 
jogoknak a szabadkereskedelmi 
megállapodás kereskedelemről és 
fenntartható fejlődésről szóló fejezetének 
sarokkövét kellene képezniük; fájlalja, 
hogy az ehelyett a jogok csupán szűk 
körére helyezi a hangsúlyt; ezért átfogó 
emberi jogi fejezetet szorgalmaz, amely 
végrehajtási intézkedéseket, 
referenciaértékeket és ütemtervet foglal 
magában; felszólít a megállapodás 
hatásának rendszeres értékelésére;

Or. en

Módosítás 34
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor
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Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. fájlalja, hogy az Európai Bizottság 
nem hajtotta végre az EU–Vietnám 
szabadkereskedelmi megállapodás emberi 
jogi hatásvizsgálatát, és kéri a Bizottságot, 
hogy a megállapodás hatálybalépése előtt 
folytasson le ilyet;

Or. en

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

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. kéri az államközi vitarendezésnek 
a kereskedelemről és fenntartható 
fejlődésről szóló fejezetre való 
alkalmazását;

Or. en

Módosítás 36
Traian Băsescu

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodás 13. 
cikke magában foglalja a közös értékeken 
és érdekeken alapuló kooperatív 
megközelítést, figyelembe véve a felek 
saját fejlettségi szintje közötti 
különbségeket; üdvözli, hogy a 

5. hangsúlyozza, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodás 13. 
cikke magában foglalja a közös értékeken 
és érdekeken alapuló kooperatív 
megközelítést, figyelembe véve a felek 
saját fejlettségi szintje közötti 
különbségeket; hangsúlyozza, hogy a 
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kereskedelemről és a fenntartható 
fejlődésről szóló 13. cikk hatálya alá 
tartozó ügyeket először a Kereskedelmi és 
Fenntartható Fejlődési Bizottságon belüli 
eszmecsere útján lehet rendezni; 
emlékeztet arra, hogy amennyiben ezen 
ügyeket e bizottság nem oldja meg 
kielégítő módon, bármely fél kérheti 
szakértői testület összehívását ezen ügyek 
kivizsgálására;

szabadkereskedelmi megállapodás 13. 
cikkében foglalt valamennyi elvet végre 
kell hajtani, ideértve az egyesülés 
szabadságát, a kényszermunka minden 
formájának eltörlését és a gyermekmunka 
tényleges eltörlését, valamint a 
munkavállalás és a foglalkoztatás terén a 
megkülönböztetés eltörlését is; üdvözli, 
hogy a kereskedelemről és a fenntartható 
fejlődésről szóló 13. cikk hatálya alá 
tartozó ügyeket először a Kereskedelmi és 
Fenntartható Fejlődési Bizottságon belüli 
eszmecsere útján lehet rendezni; 
emlékeztet arra, hogy amennyiben ezen 
ügyeket e bizottság nem oldja meg 
kielégítő módon, bármely fél kérheti 
szakértői testület összehívását ezen ügyek 
kivizsgálására;

Or. en

Módosítás 37
Phil Bennion

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodás 13. 
cikke magában foglalja a közös értékeken 
és érdekeken alapuló kooperatív 
megközelítést, figyelembe véve a felek 
saját fejlettségi szintje közötti 
különbségeket; üdvözli, hogy a 
kereskedelemről és a fenntartható 
fejlődésről szóló 13. cikk hatálya alá 
tartozó ügyeket először a Kereskedelmi és 
Fenntartható Fejlődési Bizottságon belüli 
eszmecsere útján lehet rendezni; 
emlékeztet arra, hogy amennyiben ezen 
ügyeket e bizottság nem oldja meg 
kielégítő módon, bármely fél kérheti 
szakértői testület összehívását ezen ügyek 
kivizsgálására;

5. hangsúlyozza, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodás 13. 
cikke magában foglalja a közös értékeken 
és érdekeken alapuló kooperatív 
megközelítést, figyelembe véve a felek 
saját fejlettségi szintje közötti 
különbségeket; üdvözli, hogy a 
kereskedelemről és a fenntartható 
fejlődésről szóló 13. cikk hatálya alá 
tartozó ügyeket először a Kereskedelmi és 
Fenntartható Fejlődési Bizottságon belüli 
eszmecsere útján lehet rendezni; fájlalja, 
hogy az ügyek rendezésének elmaradása 
esetén a második mechanizmus, amely 
lehetővé teszi a felek számára, hogy 
független szakértői testülethez 
forduljanak, továbbra is a felek 
hajlandóságának és saját eljárásának van 



PE643.185v01-00 26/39 AM\1192533HU.docx

HU

alárendelve;

Or. en

Módosítás 38
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodás 13. 
cikke magában foglalja a közös értékeken 
és érdekeken alapuló kooperatív 
megközelítést, figyelembe véve a felek 
saját fejlettségi szintje közötti 
különbségeket; üdvözli, hogy a 
kereskedelemről és a fenntartható 
fejlődésről szóló 13. cikk hatálya alá 
tartozó ügyeket először a Kereskedelmi és 
Fenntartható Fejlődési Bizottságon belüli 
eszmecsere útján lehet rendezni; 
emlékeztet arra, hogy amennyiben ezen 
ügyeket e bizottság nem oldja meg 
kielégítő módon, bármely fél kérheti 
szakértői testület összehívását ezen ügyek 
kivizsgálására;

5. hangsúlyozza, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodás 13. 
cikke magában foglalja a közös értékeken 
és érdekeken alapuló kooperatív 
megközelítést, figyelembe véve a felek 
saját fejlettségi szintje közötti 
különbségeket; üdvözli, hogy a 
kereskedelemről és a fenntartható 
fejlődésről szóló 13. cikk hatálya alá 
tartozó ügyeket először a Kereskedelmi és 
Fenntartható Fejlődési Bizottságon belüli 
eszmecsere útján lehet rendezni; fájlalja, 
hogy az ügyek rendezésének elmaradása 
esetén a második mechanizmus, amely 
lehetővé teszi a felek számára, hogy 
független szakértői testülethez 
forduljanak, továbbra is a felek 
hajlandóságának és saját eljárásának van 
alárendelve;

Or. en

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

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodás 13. 

5. hangsúlyozza, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodás 13. 
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cikke magában foglalja a közös értékeken 
és érdekeken alapuló kooperatív 
megközelítést, figyelembe véve a felek 
saját fejlettségi szintje közötti 
különbségeket; üdvözli, hogy a 
kereskedelemről és a fenntartható 
fejlődésről szóló 13. cikk hatálya alá 
tartozó ügyeket először a Kereskedelmi és 
Fenntartható Fejlődési Bizottságon belüli 
eszmecsere útján lehet rendezni; 
emlékeztet arra, hogy amennyiben ezen 
ügyeket e bizottság nem oldja meg 
kielégítő módon, bármely fél kérheti 
szakértői testület összehívását ezen ügyek 
kivizsgálására;

cikke magában foglalja a közös értékeken 
és érdekeken alapuló kooperatív 
megközelítést, figyelembe véve a felek 
saját fejlettségi szintje közötti 
különbségeket; üdvözli, hogy a 
kereskedelemről és a fenntartható 
fejlődésről szóló 13. cikk hatálya alá 
tartozó ügyeket először a Kereskedelmi és 
Fenntartható Fejlődési Bizottságon belüli 
eszmecsere útján lehet rendezni; fájlalja, 
hogy az ügyek rendezésének elmaradása 
esetén a második mechanizmus, amely 
lehetővé teszi a felek számára, hogy egy 
szakértői testülethez forduljanak, 
továbbra is a felek hajlandóságának van 
alárendelve, és nélkülözi a jogi 
garanciákat;

Or. en

Módosítás 40
Phil Bennion

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. nyomatékosan kéri egy emberi 
jogokra vonatkozó nyomonkövetési 
mechanizmus és egy független 
panasztételi mechanizmus létrehozását, 
amely az érintett polgárok és helyi 
érdekelt felek számára hatékony 
jogorvoslatot biztosít az esetleges negatív 
emberi jogi hatások kezelése érdekében, 
és olyan vitarendezési mechanizmust 
létrehozását kéri, amely bírságokról és a 
piaci hozzáférési rendelkezésekkel 
kapcsolatos mechanizmusokkal 
egyenértékű kereskedelmi előnyök 
felfüggesztéséről rendelkezik;

Or. en

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

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. nyomatékosan kéri egy független 
panasztételi mechanizmus létrehozását, 
amely az érintett polgárok és helyi 
érdekelt felek számára hatékony 
jogorvoslatot biztosít az esetleges negatív 
emberi jogi hatások kezelése érdekében, 
és olyan vitarendezési mechanizmus 
kialakítását kéri, amely bírságokról és a 
kereskedelmi előnyök felfüggesztéséről 
rendelkezik;

Or. en

Módosítás 42
Isabel Wiseler-Lima

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kéri a Vietnámi Nemzetgyűlés és 
az EP közötti parlamentközi csoport 
létrehozását a lehető legszélesebb körű és 
legfüggetlenebb belső tanácsadó 
csoportok létrehozása érdekében; 
emlékeztet a felhatalmazott belső 
tanácsadó csoportoknak a 
szabadkereskedelmi megállapodás 
megfelelő végrehajtásának nyomon 
követésére és ellenőrzésére irányuló 
erőfeszítésekben betöltött szerepére;

Or. en

Módosítás 43
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. rámutat arra, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodás 
intézményi és jogilag kötelező erejű 
kapcsolatot hoz létre a partnerségi és 
együttműködési megállapodással; rámutat 
arra, hogy a partnerségi és együttműködési 
megállapodás 1. cikke szabványos emberi 
jogi kikötést tartalmaz, amely megfelelő 
intézkedéseket válthat ki, végső esetben a 
partnerségi és együttműködési 
megállapodásnak vagy annak részének 
azonnali felfüggesztését is beleértve;

6. rámutat arra, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodás 
intézményi és jogilag kötelező erejű 
kapcsolatot hoz létre a partnerségi és 
együttműködési megállapodással; rámutat 
arra, hogy a partnerségi és együttműködési 
megállapodás 1. cikke szabványos emberi 
jogi kikötést tartalmaz, amely megfelelő 
intézkedéseket válthat ki, végső esetben a 
partnerségi és együttműködési 
megállapodásnak vagy annak részének 
azonnali felfüggesztését is beleértve; 
emlékeztet arra, hogy az európai 
ombudsman az EU–Vietnám 
szabadkereskedelmi megállapodásról 
szóló 1409/201/MHZ ügyben 
megállapított, hogy az EU–Vietnám 
szabadkereskedelmi megállapodás 
preambuluma és más hagyományos 
eszközök, például a partnerségi és 
együttműködési megállapodás „lényeges 
elemekre” vonatkozó feltétele nem 
elegendők az uniós kötelezettségek 
megfelelő tiszteletben tartásához, 
különösen amennyiben a harmadik 
ország jogi szabályozása nem áll 
összhangban a nemzetközi emberi jogi 
normákkal;

Or. en

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

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. rámutat arra, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodás 
intézményi és jogilag kötelező erejű 

6. rámutat arra, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodás 
intézményi és jogilag kötelező erejű 
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kapcsolatot hoz létre a partnerségi és 
együttműködési megállapodással; rámutat 
arra, hogy a partnerségi és együttműködési 
megállapodás 1. cikke szabványos emberi 
jogi kikötést tartalmaz, amely megfelelő 
intézkedéseket válthat ki, végső esetben a 
partnerségi és együttműködési 
megállapodásnak vagy annak részének 
azonnali felfüggesztését is beleértve;

kapcsolatot hoz létre a partnerségi és 
együttműködési megállapodással; rámutat 
arra, hogy a partnerségi és együttműködési 
megállapodás 1. cikke szabványos emberi 
jogi kikötést tartalmaz, amely megfelelő 
intézkedéseket válthat ki, végső esetben a 
partnerségi és együttműködési 
megállapodásnak vagy annak részének 
azonnali felfüggesztését is beleértve; 
megjegyzi ugyanakkor, hogy még nem 
volt példa arra, hogy az Unió kétoldalú 
kereskedelmi megállapodásokat 
felfüggesszen, és úgy véli, hogy e 
feltételek hitelességéhez szükséges, hogy a 
megállapodás megsértése 
következményekkel járjon;

Or. en

Módosítás 45
Isabel Wiseler-Lima

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. rámutat arra, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodás 
intézményi és jogilag kötelező erejű 
kapcsolatot hoz létre a partnerségi és 
együttműködési megállapodással; rámutat 
arra, hogy a partnerségi és együttműködési 
megállapodás 1. cikke szabványos emberi 
jogi kikötést tartalmaz, amely megfelelő 
intézkedéseket válthat ki, végső esetben a 
partnerségi és együttműködési 
megállapodásnak vagy annak részének 
azonnali felfüggesztését is beleértve;

6. rámutat arra, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodás 
intézményi és jogilag kötelező erejű 
kapcsolatot hoz létre a partnerségi és 
együttműködési megállapodással; rámutat 
arra, hogy a partnerségi és együttműködési 
megállapodás 1. cikke szabványos emberi 
jogi kikötést tartalmaz, amely megfelelő 
intézkedéseket válthat ki, végső esetben a 
partnerségi és együttműködési 
megállapodásnak vagy annak részének 
azonnali felfüggesztését is beleértve; kéri 
az emberi jogi kikötés végrehajtásának 
nyomon követésére szolgáló mechanizmus 
kialakítását;

Or. en

Módosítás 46
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Traian Băsescu

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. rámutat arra, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodás 
intézményi és jogilag kötelező erejű 
kapcsolatot hoz létre a partnerségi és 
együttműködési megállapodással; rámutat 
arra, hogy a partnerségi és együttműködési 
megállapodás 1. cikke szabványos emberi 
jogi kikötést tartalmaz, amely megfelelő 
intézkedéseket válthat ki, végső esetben a 
partnerségi és együttműködési 
megállapodásnak vagy annak részének 
azonnali felfüggesztését is beleértve;

6. rámutat arra, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodás 
intézményi és jogilag kötelező erejű 
kapcsolatot hoz létre a partnerségi és 
együttműködési megállapodással; rámutat 
arra, hogy a partnerségi és együttműködési 
megállapodás 1. cikke szabványos emberi 
jogi kikötést tartalmaz, amely megfelelő 
intézkedéseket válthat ki, végső esetben a 
partnerségi és együttműködési 
megállapodásnak vagy annak részének 
azonnali felfüggesztését is beleértve, 
amennyiben a rendszeres értékelések nem 
mutatnak erőfeszítéseket vagy látható 
eredményeket;

Or. en

Módosítás 47
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja az Uniót és Vietnámot egy, 
az emberi jogokra vonatkozó független 
nyomonkövetési és panasztételi 
mechanizmus létrehozására, amely az 
érintett polgárok és helyi érdekelt felek 
számára hatékony jogorvoslatot és a 
szabadkereskedelmi megállapodásból 
eredő esetleges negatív emberi jogi 
hatások kezelésére szolgáló eszközt 
biztosít;

Or. en
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Módosítás 48
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 
fokozza a technikai támogatást és a 
Vietnám és a független vietnámi civil 
társadalom rendelkezésére álló 
finanszírozást annak érdekében, hogy 
támogassa Vietnám nemzetközi emberi 
jogi kötelezettségeinek való megfelelését 
és a szabadkereskedelmi megállapodás 13. 
cikke megfelelő végrehajtásának 
ellenőrzését.

7. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 
fokozza a technikai támogatást és a 
Vietnám és a független vietnámi civil 
társadalom rendelkezésére álló 
finanszírozást annak érdekében, hogy 
támogassa Vietnám nemzetközi emberi 
jogi kötelezettségeinek való megfelelését 
és a szabadkereskedelmi megállapodás 13. 
cikke megfelelő végrehajtásának 
ellenőrzését; aggodalommal szemleléi, 
hogy a vietnámi civil társadalom erőteljes 
elnyomás alatt áll, és az üldöztetéstől és 
megtorlástól tartva nagymértékben rejtve 
működik; felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a fenntartható 
fejlődésről szóló fejezetben előirányzott 
belső tanácsadó csoportokban valóban 
független civil társadalmi csoportok 
kapjanak helyet, továbbá hogy tisztázza, 
milyen mechanizmusok biztosítják majd, 
hogy e szervezetek megfelelően és 
biztonságosan betölthessék szerepüket, a 
megtorlástól való félelem nélkül;

Or. en

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

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 
fokozza a technikai támogatást és a 
Vietnám és a független vietnámi civil 
társadalom rendelkezésére álló 

7. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 
fokozza a technikai támogatást és a 
Vietnám és a független vietnámi civil 
társadalom rendelkezésére álló 



AM\1192533HU.docx 33/39 PE643.185v01-00

HU

finanszírozást annak érdekében, hogy 
támogassa Vietnám nemzetközi emberi 
jogi kötelezettségeinek való megfelelését 
és a szabadkereskedelmi megállapodás 13. 
cikke megfelelő végrehajtásának 
ellenőrzését.

finanszírozást annak érdekében, hogy 
támogassa Vietnám nemzetközi emberi 
jogi kötelezettségeinek való megfelelését 
és a szabadkereskedelmi megállapodás 13. 
cikke megfelelő végrehajtásának 
ellenőrzését; aggodalommal szemléli, 
hogy a vietnámi független civil 
társadalmat erőszakosan elnyomják; 
felhívja a Bizottságot annak kifejtésére, 
hogy mely vietnámi civil társadalmi 
csoportok kapnak helyet a belső 
tanácsadó csoportokban, és miként 
kívánja biztosítani függetlenségük 
megőrzését;

Or. en

Módosítás 50
Fabio Massimo Castaldo

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 
fokozza a technikai támogatást és a 
Vietnám és a független vietnámi civil 
társadalom rendelkezésére álló 
finanszírozást annak érdekében, hogy 
támogassa Vietnám nemzetközi emberi 
jogi kötelezettségeinek való megfelelését 
és a szabadkereskedelmi megállapodás 13. 
cikke megfelelő végrehajtásának 
ellenőrzését.

7. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 
fokozza a technikai támogatást és a 
Vietnám és a független vietnámi civil 
társadalom rendelkezésére álló 
finanszírozást annak érdekében, hogy 
támogassa Vietnám nemzetközi emberi 
jogi kötelezettségeinek való megfelelését 
és a szabadkereskedelmi megállapodás 13. 
cikke megfelelő végrehajtásának 
ellenőrzését; e tekintetben arra kéri az 
Európai Bizottságot, hogy biztosítsa egy, 
az emberi jogokra vonatkozó, hatékony és 
független nyomonkövetési és panasztételi 
mechanizmus létrehozását, és szavatolja, 
hogy a vietnámi belső tanácsadó csoport 
valóban független és pártatlan tagokból 
áll;

Or. en

Módosítás 51



PE643.185v01-00 34/39 AM\1192533HU.docx

HU

Phil Bennion

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 
fokozza a technikai támogatást és a 
Vietnám és a független vietnámi civil 
társadalom rendelkezésére álló 
finanszírozást annak érdekében, hogy 
támogassa Vietnám nemzetközi emberi 
jogi kötelezettségeinek való megfelelését 
és a szabadkereskedelmi megállapodás 13. 
cikke megfelelő végrehajtásának 
ellenőrzését.

7. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 
fokozza a technikai támogatást és a 
Vietnám és a független vietnámi civil 
társadalom rendelkezésére álló 
finanszírozást annak érdekében, hogy 
támogassa Vietnám nemzetközi emberi 
jogi kötelezettségeinek való megfelelését 
és a szabadkereskedelmi megállapodás 13. 
cikke megfelelő végrehajtásának 
ellenőrzését; aggodalommal szemleléi, 
hogy a vietnámi civil társadalom erőteljes 
elnyomás alatt áll, és az üldöztetéstől és 
megtorlástól tartva nagymértékben rejtve 
működik;

Or. en

Módosítás 52
Leopoldo López Gil

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 
fokozza a technikai támogatást és a 
Vietnám és a független vietnámi civil 
társadalom rendelkezésére álló 
finanszírozást annak érdekében, hogy 
támogassa Vietnám nemzetközi emberi 
jogi kötelezettségeinek való megfelelését 
és a szabadkereskedelmi megállapodás 13. 
cikke megfelelő végrehajtásának 
ellenőrzését.

7. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 
fokozza a Vietnámnak nyújtott technikai 
támogatást és a független vietnámi civil 
társadalom megfelelő fejlődésére 
rendelkezésre álló finanszírozást annak 
érdekében, hogy támogassa Vietnám 
nemzetközi emberi jogi kötelezettségeinek 
való megfelelését és a szabadkereskedelmi 
megállapodás 13. cikke megfelelő 
végrehajtásának ellenőrzését.

Or. es

Módosítás 53
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Phil Bennion

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Parlamentnek szoros figyelemmel kell 
kísérnie és nyomon kell követnie a 
vietnámi fejleményeket és hatálybalépését 
követően a szabadkereskedelmi 
megállapodás valamennyi részének 
végrehajtását annak érdekében, hogy 
reagálni tudjon a helyszíni fejleményekre 
az emberi jogok dokumentált és 
bizonyított, súlyos megsértése esetén;

Or. en

Módosítás 54
Phil Bennion

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. határozottan úgy véli, hogy 
Vietnámban fokozni kell a jogállamiságot, 
a jó kormányzást, a fenntartható fejlődést 
és az emberi jogok tiszteletben tartását; 
javasolja, hogy az Európai Parlament 
csak abban az esetben vegye fontolóra 
egyetértésének megadását, ha a vietnámi 
kormány megállapodott egy ütemtervről 
az Európai Bizottsággal a vietnámi emberi 
jogi helyzet javítása céljából, ideértve a 
büntető törvénykönyv azon 
szempontjainak felülvizsgálatára 
vonatkozó javaslatokat, amelyek jelenleg a 
véleménynyilvánítás, az egyesülés és a 
gyülekezés szabadságát sértő 
rendelkezéseket tartalmaznak.

Or. en
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Módosítás 55
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felhívja a Bizottságot és az 
Európai Külügyi Szolgálatot, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodással 
kapcsolatos egyetértésről való szavazás 
előtt hivatalosan számoljon be az Európai 
Parlamentnek Vietnám azon 
kötelezettségvállalásáról, hogy 
eredményeket ér el egy sor emberi jogi 
kérdésben, ideértve a kizárólag ellentétes 
véleményük békés megfogalmazása miatt 
fogva tartottak szabadon bocsátását, a 
büntető törvénykönyv és a 
kiberbiztonságról szóló törvény, valamint 
a hitről és vallásról szóló törvény 
felülvizsgálatát a nemzetközi emberi jogi 
normákkal való összeegyeztethetőségük 
érdekében, a független szakszervezetek 
elismerését és az ILO 87. és 105. 
egyezményének ratifikálását, mivel az 
emberi jogok és szabadságok tiszteletben 
tartása Vietnámnak a partnerségi és 
együttműködési megállapodás szerinti 
kötelezettségvállalásaival összhangban 
elengedhetetlen az EU–Vietnám 
szabadkereskedelmi megállapodás 
ratifikálása szempontjából;

Or. en

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

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. rámutat arra, hogy Vietnámban a 
civil társadalom nem működhet szabadon 
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és állami beavatkozástól mentesen, mivel 
a véleménynyilvánítás, a gyülekezés és az 
egyesülés szabadságát továbbra is 
korlátozzák; e tekintetben kéri a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a 
civil társadalmi csoportok, különösen a 
belső tanácsadó csoportokban részt vevők, 
függetlenül, pártatlanul, teljeskörűen és 
következményektől mentesen 
működhessenek;

Or. en

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

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. szorosabb együttműködést 
szorgalmaz az Európai Parlamenttel az 
évenkénti emberi jogi párbeszédek 
előkészítése, a tájékoztatók és az Unió 
Vietnámra vonatkozó emberi jogi 
országstratégiai dokumentumának 
aktualizálása során;

Or. en

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

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. határozottan úgy véli, hogy 
Vietnámban fokozni kell a jogállamiságot, 
a jó kormányzást, a fenntartható fejlődést 
és az emberi jogok tiszteletben tartását; 
ezért kéri, hogy a Parlament kizárólag 
akkor adja egyetértését a 
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megállapodáshoz, ha úgy ítéli meg, hogy 
az ajánlásokban foglaltak, különösen a 
politikai foglyok szabadon bocsátása, a 
büntető törvénykönyv felülvizsgálata, a 
véleménynyilvánítás, az egyesülés és a 
gyülekezés, a mozgás és a tájékozódás 
szabadsága jogilag és ténylegesen is 
védelemben részesülnek;

Or. en

Módosítás 59
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Parlamentnek szoros figyelemmel kell 
kísérnie és nyomon kell követnie a 
szabadkereskedelmi megállapodás 
valamennyi részének végrehajtását; kéri 
ezért a főképviselőt/alelnököt, hogy 
rendszeresen tájékoztassa az Európai 
Parlamentet a helyszíni emberi jogi 
fejleményekről, többek között az általa 
tartandó magas szintű találkozókkal és az 
országgal folytatott emberi jogi 
párbeszédekkel kapcsolatban;

Or. en

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

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. ezért kéri, hogy a Parlament 
kizárólag akkor adja egyetértését a 
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megállapodáshoz, ha az ajánlásokban 
foglaltak jogilag és ténylegesen is 
védelemben részesülnek;

Or. en

Módosítás 61
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7c. úgy véli, hogy az EU–Vietnám 
szabadkereskedelmi megállapodás 
ratifikálására csak abban az esetben 
kerülhet sor, ha a vietnámi hatóságok 
egyértelmű ütemterv megjelölése mellett 
kötelezettséget vállalnak a büntető 
törvénykönyv és a kiberbiztonságról szóló 
törvény nemzetközi emberi jogi 
normákkal összhangban történő 
felülvizsgálatára, a független 
szakszervezetek elismerésére és a 87. és 
105. ILO-egyezmények ratifikálására;

Or. en


