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Pakeitimas 1
Phil Bennion

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad Parlamentas 2015 m. 
gruodžio 17 d.1pritarė ES ir Vietnamo 
pagrindų susitarimui dėl visapusės 
partnerystės ir bendradarbiavimo (PBS), 
kuriame apibrėžiami būsimi santykiai ir 
siekiama toliau stiprinti bendradarbiavimą 
sprendžiant pasaulines ir regionines 
problemas;

1. primena, kad Parlamentas 2015 m. 
gruodžio 17 d.1 pritarė ES ir Vietnamo 
pagrindų susitarimui dėl visapusės 
partnerystės ir bendradarbiavimo (PBS), 
kuriame apibrėžiami būsimi santykiai ir 
siekiama toliau stiprinti bendradarbiavimą 
sprendžiant pasaulines ir regionines 
problemas; apgailestauja, kad Komisija 
nesugebėjo iš anksto atlikti išsamaus 
poveikio žmogaus teisėms vertinimo; 
ragina Komisiją tai padaryti dabar; 
susirūpinęs pažymi, kad nuo tada, kai 
įsigaliojo PBS, padaugėjo sunkių 
žmogaus teisių pažeidimų;

_________________ _________________
1 Priimti tekstai, P8_TA(2015)0467. 1 Priimti tekstai, P8_TA(2015)0467.

Or. en

Pakeitimas 2
Heidi Hautala
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad Parlamentas 2015 m. 
gruodžio 17 d.1pritarė ES ir Vietnamo 
pagrindų susitarimui dėl visapusės 
partnerystės ir bendradarbiavimo (PBS), 
kuriame apibrėžiami būsimi santykiai ir 
siekiama toliau stiprinti bendradarbiavimą 
sprendžiant pasaulines ir regionines 
problemas;

1. primena, kad Parlamentas 2015 m. 
gruodžio 17 d.1 pritarė ES ir Vietnamo 
pagrindų susitarimui dėl visapusės 
partnerystės ir bendradarbiavimo (PBS), 
kuriame apibrėžiami būsimi santykiai ir 
siekiama toliau stiprinti bendradarbiavimą 
sprendžiant pasaulines ir regionines 
problemas; susirūpinęs pažymi, kad nuo 
tada, kai įsigaliojo PBS, padaugėjo 
sunkių žmogaus teisių pažeidimų;
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_________________ _________________
1 Priimti tekstai, P8_TA(2015)0467. 1 Priimti tekstai, P8_TA(2015)0467.

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad Parlamentas 2015 m. 
gruodžio 17 d.1pritarė ES ir Vietnamo 
pagrindų susitarimui dėl visapusės 
partnerystės ir bendradarbiavimo (PBS), 
kuriame apibrėžiami būsimi santykiai ir 
siekiama toliau stiprinti bendradarbiavimą 
sprendžiant pasaulines ir regionines 
problemas;

1. primena, kad Parlamentas 2015 m. 
gruodžio 17 d.1 pritarė ES ir Vietnamo 
pagrindų susitarimui dėl visapusės 
partnerystės ir bendradarbiavimo (PBS), 
kuriame apibrėžiami būsimi santykiai ir 
siekiama toliau stiprinti bendradarbiavimą 
sprendžiant pasaulines ir regionines 
problemas; susirūpinęs pažymi, kad 
įsigaliojus PBS buvo ir toliau daromi 
sunkūs žmogaus teisių pažeidimai;

_________________ _________________
1 Priimti tekstai, P8_TA(2015)0467. 1 Priimti tekstai, P8_TA(2015)0467.

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena, kad 2014 m. Parlamentas 
paprašė Komisijos atlikti planuojamo 
laisvosios prekybos susitarimo su 
Vietnamu poveikio žmogaus teisėms 
vertinimą ir šiam raginimui 2015 m. 
pritarė Europos ombudsmenė, ir pažymi, 
kad toks vertinimas dar neatliktas; dar 
kartą ragina Komisiją atlikti šį vertinimą 
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prieš įsigaliojant susitarimui;

Or. en

Pakeitimas 5
Urmas Paet

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia strateginę Vietnamo, kaip 
labai svarbaus ES partnerio Pietryčių 
Azijoje ir tarp ASEAN šalių, svarbą, ypač 
kalbant apie klimato kaitos derybų, gero 
valdymo, tvaraus vystymosi, ekonominės 
ir socialinės pažangos ir kovos su 
terorizmu bei ne vien tik šiuos klausimus;

2. pabrėžia strateginę Vietnamo, kaip 
labai svarbaus ES partnerio Pietryčių 
Azijoje ir tarp ASEAN šalių, svarbą, ypač 
(tačiau ne vien tik) kalbant apie klimato 
kaitos derybų, gero valdymo, darnaus 
vystymosi, ekonominės ir socialinės 
pažangos ir kovos su terorizmu klausimus; 
pabrėžia, kad svarbu, jog ES ir Vietnamas 
visapusiškai laikytųsi Paryžiaus 
susitarimo ir visiškai jį įgyvendintų;

Or. en

Pakeitimas 6
Isabel Wiseler-Lima

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia strateginę Vietnamo, kaip 
labai svarbaus ES partnerio Pietryčių 
Azijoje ir tarp ASEAN šalių, svarbą, ypač 
kalbant apie klimato kaitos derybų, gero 
valdymo, tvaraus vystymosi, ekonominės 
ir socialinės pažangos ir kovos su 
terorizmu bei ne vien tik šiuos klausimus;

2. pabrėžia strateginę Vietnamo, kaip 
labai svarbaus ES partnerio Pietryčių 
Azijoje ir tarp ASEAN šalių, svarbą, ypač 
(tačiau ne vien tik) kalbant apie klimato 
kaitos derybų, gero valdymo, darnaus 
vystymosi, ekonominės ir socialinės 
pažangos ir kovos su terorizmu klausimus; 
pažymi, kad Vietnamas 2020 m. 
pirmininkaus ASEAN; 

Or. en
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Pakeitimas 7
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese, Urmas Paet

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia strateginę Vietnamo, kaip 
labai svarbaus ES partnerio Pietryčių 
Azijoje ir tarp ASEAN šalių, svarbą, ypač 
kalbant apie klimato kaitos derybų, gero 
valdymo, tvaraus vystymosi, ekonominės 
ir socialinės pažangos ir kovos su 
terorizmu bei ne vien tik šiuos klausimus;

2. pabrėžia strateginę Vietnamo, kaip 
labai svarbaus ES partnerio Pietryčių 
Azijoje ir tarp ASEAN šalių, svarbą, ypač 
(tačiau ne vien tik) kalbant apie klimato 
kaitos derybų, gero valdymo, darnaus 
vystymosi, ekonominės ir socialinės 
pažangos ir kovos su terorizmu klausimus 
ir pažangą žmogaus teisių bei 
demokratinių reformų srityje;

Or. en

Pakeitimas 8
Isabel Wiseler-Lima

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. palankiai vertina 2019 m. spalio 
17 d. pasirašytą ES ir Vietnamo 
vyriausybės susitarimą, 
kuriuo nustatomos Vietnamo dalyvavimo 
ES krizių valdymo operacijose bendrosios 
sąlygos; pabrėžia, kad Vietnamas yra 
antroji šalis partnerė Azijoje, pasirašanti 
susitarimą dėl dalyvavimo bendrųjų 
sąlygų su ES; pabrėžia, kas susitarimas 
yra svarbus laimėjimas palaikant ES ir 
Vietnamo santykius;

Or. en

Pakeitimas 9
Phil Bennion

Nuomonės projektas
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3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pripažįsta Vietnamo pastangas imtis 
plataus užmojo reformų darbotvarkės, 
ypač LPS darnaus vystymosi skyriaus 
aplinkos apsaugos ir darbo teisių 
klausimais; palankiai vertina tai, kad 
ratifikuotos šešios iš aštuonių pagrindinių 
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 
konvencijų, būtent konvencija Nr. 29 dėl 
priverstinio darbo, konvencijos Nr. 100 ir 
Nr. 111 dėl nediskriminavimo, Nr. 138 ir 
Nr. 182 dėl vaikų darbo ir, visai neseniai, 
konvencija Nr. 98 dėl teisės jungtis į 
organizacijas ir vesti kolektyvines derybas; 
ragina Vietnamo vyriausybę greitai 
ratifikuoti dar neratifikuotas konvencijas;

3. pripažįsta Vietnamo pastangas imtis 
reformų darbotvarkės, ypač LPS darnaus 
vystymosi skyriaus aplinkos apsaugos ir 
darbo teisių klausimais; palankiai vertina 
tai, kad ratifikuotos šešios iš aštuonių 
pagrindinių Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijų, būtent 
Konvencija Nr. 29 dėl priverstinio darbo, 
konvencijos Nr. 100 ir Nr. 111 dėl 
nediskriminavimo, Nr. 138 ir Nr. 182 dėl 
vaikų darbo ir, visai neseniai, Konvencija 
Nr. 98 dėl teisės jungtis į organizacijas ir 
vesti kolektyvines derybas; ragina 
Vietnamo vyriausybę greitai ratifikuoti ir 
visiškai įgyvendinti dar neratifikuotas 
konvencijas; apgailestauja, kad darnaus 
vystymosi skyriuje nenustatomas 
įpareigojimas ratifikuoti šias dar 
neratifikuotas konvencijas; ragina išplėsti 
LPS prekybos nuostatoms taikomą 
veiksmingą mechanizmą ir taip pat taikyti 
jį prekybos ir darnaus vystymosi skyriui, 
taip pat ragina nustatyti aiškų ir 
privalomą TDO konvencijų Nr. 87 dėl 
asociacijų laisvės ir teisės jungtis į 
organizacijas gynimo ir Nr. 105 dėl 
priverstinio darbo panaikinimo 
ratifikavimo tvarkaraštį;

Or. en

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

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pripažįsta Vietnamo pastangas imtis 
plataus užmojo reformų darbotvarkės, 
ypač LPS darnaus vystymosi skyriaus 
aplinkos apsaugos ir darbo teisių 

3. pripažįsta Vietnamo pastangas imtis 
reformų darbotvarkės, ypač LPS darnaus 
vystymosi skyriaus aplinkos apsaugos ir 
darbo teisių klausimais; palankiai vertina 
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klausimais; palankiai vertina tai, kad 
ratifikuotos šešios iš aštuonių pagrindinių 
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 
konvencijų, būtent konvencija Nr. 29 dėl 
priverstinio darbo, konvencijos Nr. 100 ir 
Nr. 111 dėl nediskriminavimo, Nr. 138 ir 
Nr. 182 dėl vaikų darbo ir, visai neseniai, 
konvencija Nr. 98 dėl teisės jungtis į 
organizacijas ir vesti kolektyvines derybas; 
ragina Vietnamo vyriausybę greitai 
ratifikuoti dar neratifikuotas konvencijas;

tai, kad ratifikuotos šešios iš aštuonių 
pagrindinių Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijų, būtent 
Konvencija Nr. 29 dėl priverstinio darbo, 
konvencijos Nr. 100 ir Nr. 111 dėl 
nediskriminavimo, Nr. 138 ir Nr. 182 dėl 
vaikų darbo ir, visai neseniai, Konvencija 
Nr. 98 dėl teisės jungtis į organizacijas ir 
vesti kolektyvines derybas; ragina 
Vietnamo vyriausybę greitai ratifikuoti ir 
visiškai įgyvendinti dar neratifikuotas 
konvencijas; apgailestauja, kad darnaus 
vystymosi skyriuje nenustatoma jokių 
teisinių ir privalomų įpareigojimų; ragina 
nustatyti viešą ir privalomą TDO 
konvencijų Nr. 87 dėl asociacijų laisvės ir 
teisės jungtis į organizacijas gynimo ir Nr. 
105 dėl priverstinio darbo panaikinimo 
ratifikavimo tvarkaraštį;

Or. en

Pakeitimas 11
Traian Băsescu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pripažįsta Vietnamo pastangas imtis 
plataus užmojo reformų darbotvarkės, ypač 
LPS darnaus vystymosi skyriaus aplinkos 
apsaugos ir darbo teisių klausimais; 
palankiai vertina tai, kad ratifikuotos šešios 
iš aštuonių pagrindinių Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijų, būtent 
konvencija Nr. 29 dėl priverstinio darbo, 
konvencijos Nr. 100 ir Nr. 111 dėl 
nediskriminavimo, Nr. 138 ir Nr. 182 dėl 
vaikų darbo ir, visai neseniai, konvencija 
Nr. 98 dėl teisės jungtis į organizacijas ir 
vesti kolektyvines derybas; ragina 
Vietnamo vyriausybę greitai ratifikuoti dar 
neratifikuotas konvencijas;

3. pripažįsta Vietnamo pastangas imtis 
plataus užmojo reformų darbotvarkės, ypač 
LPS darnaus vystymosi skyriaus aplinkos 
apsaugos ir darbo teisių klausimais; ragina 
Vietnamo vyriausybę imtis visų tinkamų 
teisėkūros ir ne teisėkūros priemonių 
siekiant užtikrinti aukščiausius 
pasiekiamus žmogaus teisių standartus, 
įskaitant aplinkos ir darbo standartus, 
tačiau neapsiriboti jais, ir užtikrinti, kad 
jie būtų veiksmingai palaikomi ir 
įgyvendinami; palankiai vertina tai, kad 
ratifikuotos šešios iš aštuonių pagrindinių 
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 
konvencijų, būtent Konvencija Nr. 29 dėl 
priverstinio darbo, konvencijos Nr. 100 ir 
Nr. 111 dėl nediskriminavimo, Nr. 138 ir 
Nr. 182 dėl vaikų darbo ir, visai neseniai, 
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Konvencija Nr. 98 dėl teisės jungtis į 
organizacijas ir vesti kolektyvines derybas; 
primygtinai ragina Vietnamo vyriausybę 
greitai ratifikuoti dar neratifikuotas 
konvencijas;

Or. en

Pakeitimas 12
Fabio Massimo Castaldo

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pripažįsta Vietnamo pastangas imtis 
plataus užmojo reformų darbotvarkės, ypač 
LPS darnaus vystymosi skyriaus aplinkos 
apsaugos ir darbo teisių klausimais; 
palankiai vertina tai, kad ratifikuotos šešios 
iš aštuonių pagrindinių Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijų, būtent 
konvencija Nr. 29 dėl priverstinio darbo, 
konvencijos Nr. 100 ir Nr. 111 dėl 
nediskriminavimo, Nr. 138 ir Nr. 182 dėl 
vaikų darbo ir, visai neseniai, konvencija 
Nr. 98 dėl teisės jungtis į organizacijas ir 
vesti kolektyvines derybas; ragina 
Vietnamo vyriausybę greitai ratifikuoti dar 
neratifikuotas konvencijas;

3. pripažįsta Vietnamo pastangas imtis 
plataus užmojo reformų darbotvarkės, ypač 
LPS darnaus vystymosi skyriaus aplinkos 
apsaugos ir darbo teisių klausimais; 
palankiai vertina tai, kad ratifikuotos šešios 
iš aštuonių pagrindinių Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijų, būtent 
Konvencija Nr. 29 dėl priverstinio darbo, 
konvencijos Nr. 100 ir Nr. 111 dėl 
nediskriminavimo, Nr. 138 ir Nr. 182 dėl 
vaikų darbo ir, visai neseniai, Konvencija 
Nr. 98 dėl teisės jungtis į organizacijas ir 
vesti kolektyvines derybas; ragina 
Vietnamo vyriausybę greitai ratifikuoti dar 
neratifikuotas konvencijas, būtent 
Konvenciją Nr. 105 dėl priverstinio darbo 
panaikinimo ir Konvenciją Nr. 87 dėl 
asociacijų laisvės ir teisės jungtis į 
organizacijas gynimo; mano, kad 
vyriausybės vykdomas apsaugos pagal 
minėtas konvencijas suteikimas piliečiams 
turėtų būti būtina LPS įsigaliojimo 
sąlyga;

Or. en

Pakeitimas 13
Heidi Hautala
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pripažįsta Vietnamo pastangas imtis 
plataus užmojo reformų darbotvarkės, 
ypač LPS darnaus vystymosi skyriaus 
aplinkos apsaugos ir darbo teisių 
klausimais; palankiai vertina tai, kad 
ratifikuotos šešios iš aštuonių pagrindinių 
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 
konvencijų, būtent konvencija Nr. 29 dėl 
priverstinio darbo, konvencijos Nr. 100 ir 
Nr. 111 dėl nediskriminavimo, Nr. 138 ir 
Nr. 182 dėl vaikų darbo ir, visai neseniai, 
konvencija Nr. 98 dėl teisės jungtis į 
organizacijas ir vesti kolektyvines derybas; 
ragina Vietnamo vyriausybę greitai 
ratifikuoti dar neratifikuotas konvencijas;

3. pripažįsta Vietnamo pastangas imtis 
reformų darbotvarkės, ypač LPS darnaus 
vystymosi skyriaus aplinkos apsaugos ir 
darbo teisių klausimais; palankiai vertina 
tai, kad ratifikuotos šešios iš aštuonių 
pagrindinių Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijų, būtent 
Konvencija Nr. 29 dėl priverstinio darbo, 
konvencijos Nr. 100 ir Nr. 111 dėl 
nediskriminavimo, Nr. 138 ir Nr. 182 dėl 
vaikų darbo ir, visai neseniai, Konvencija 
Nr. 98 dėl teisės jungtis į organizacijas ir 
vesti kolektyvines derybas; ragina 
Vietnamo vyriausybę greitai ratifikuoti ir 
visiškai įgyvendinti dar neratifikuotas 
konvencijas; tačiau pabrėžia, kad visiškas 
TDO konvencijų įgyvendinimas 
neįmanomas tol, kol, laikantis 
tarptautinių žmogaus teisių standartų ir 
įpareigojimų, nebus peržiūrėtas Vietnamo 
baudžiamasis kodeksas;

Or. en

Pakeitimas 14
Leopoldo López Gil

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pripažįsta Vietnamo pastangas imtis 
plataus užmojo reformų darbotvarkės, ypač 
LPS darnaus vystymosi skyriaus aplinkos 
apsaugos ir darbo teisių klausimais; 
palankiai vertina tai, kad ratifikuotos šešios 
iš aštuonių pagrindinių Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijų, būtent 
konvencija Nr. 29 dėl priverstinio darbo, 
konvencijos Nr. 100 ir Nr. 111 dėl 
nediskriminavimo, Nr. 138 ir Nr. 182 dėl 
vaikų darbo ir, visai neseniai, konvencija 

3. pripažįsta Vietnamo pastangas imtis 
plataus užmojo reformų darbotvarkės, ypač 
LPS darnaus vystymosi skyriaus aplinkos 
apsaugos ir darbo teisių klausimais; 
palankiai vertina tai, kad ratifikuotos šešios 
iš aštuonių pagrindinių Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijų, būtent 
Konvencija Nr. 29 dėl priverstinio darbo, 
konvencijos Nr. 100 ir Nr. 111 dėl 
nediskriminavimo, Nr. 138 ir Nr. 182 dėl 
vaikų darbo ir, visai neseniai, Konvencija 
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Nr. 98 dėl teisės jungtis į organizacijas ir 
vesti kolektyvines derybas; ragina 
Vietnamo vyriausybę greitai ratifikuoti dar 
neratifikuotas konvencijas;

Nr. 98 dėl teisės jungtis į organizacijas ir 
vesti kolektyvines derybas; primygtinai 
ragina Vietnamo vyriausybę greitai 
ratifikuoti dar neratifikuotas konvencijas;

Or. es

Pakeitimas 15
Heidi Hautala
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. labai apgailestauja dėl 
blogėjančios žmogaus teisių gynėjų ir 
žurnalistų padėties Vietname ir smerkia 
visus prieš šiuos asmenis nukreiptus 
smurto aktus, politiškai motyvuotus 
kaltinimus, savavališką sulaikymą, slaptą 
sekimą, priekabiavimą, teismų 
sprendimus ir apkaltinamuosius 
nuosprendžius; ragina Vietnamo valdžios 
institucijas nedelsiant ir besąlygiškai 
paleisti visus žmogaus teisių gynėjus ir 
sąžinės kalinius, kurie buvo sulaikyti ir 
nuteisti vien dėl to, kad naudojosi savo 
teise į žodžio laisvę, ir panaikinti visus 
jiems pateiktus kaltinimus;

Or. en

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

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad darbuotojų teisės ir 
profesinių sąjungų laisvės, įskaitant tas, 
kurios įtvirtintos pagrindinėse TDO 
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konvencijose, neįtrauktos į dabartinį 
baudžiamąjį kodeksą;  išlieka susirūpinęs 
dėl to, kad Vietnamas atmetė daug 
atliekant 2019 m. visuotinį periodinį 
vertinimą pateiktų rekomendacijų dėl 
baudžiamojo kodekso siekiant, kad jis 
atitiktų Tarptautinį pilietinių ir politinių 
teisių paktą; ragina Vietnamo valdžios 
institucijas įgyvendinti šias 
rekomendacijas laikantis aiškių ir viešų 
kriterijų bei tvarkaraščio;

Or. en

Pakeitimas 17
Phil Bennion

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. vis dar yra susirūpinęs dėl žmogaus 
teisių pažeidimų, įskaitant mirties bausmės 
taikymą, Vietname; ragina Vietnamą 
paskelbti mirties bausmės moratoriumą ir 
siekti ją panaikinti; pabrėžia, kad žmogaus 
teisės yra pagrindinis LPS prekybos ir 
darnaus vystymosi skyriaus elementas; 
ragina periodiškai vertinti susitarimo 
poveikį;

4. vis dar yra susirūpinęs dėl žmogaus 
teisių pažeidimų, įskaitant mirties bausmės 
taikymą, Vietname; ragina Vietnamą 
paskelbti mirties bausmės moratoriumą ir 
siekti ją panaikinti; labai apgailestauja dėl 
to, kad pastaraisiais metais nepaprastai 
pagausėjo politinių kalinių – žmogaus 
teisių, profesinių sąjungų, religijos ir 
aplinkos apsaugos aktyvistų, žurnalistų ir 
tinklaraštininkų, ir ragina nedelsiant 
paleisti visus dėl taikios veiklos sulaikytus 
asmenis; pabrėžia, kad žmogaus teisės 
turėtų būti pagrindinis LPS prekybos ir 
darnaus vystymosi skyriaus elementas; 
apgailestauja, kad LPS pagrindinis 
dėmesys skiriamas ribotam skaičiui teisių, 
daugiausia pagrindinėms TDO 
konvencijoms;  todėl ragina, kad drauge 
su išsamiu žmogaus teisėms skirtu 
skyriumi būtų pateiktas vykdymo 
užtikrinimo mechanizmas siekiant 
užtikrinti skyriaus įgyvendinimą 
praktikoje; ragina periodiškai atlikti 
nepriklausomą susitarimo poveikio 
vertinimą;
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Or. en

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

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. vis dar yra susirūpinęs dėl žmogaus 
teisių pažeidimų, įskaitant mirties bausmės 
taikymą, Vietname; ragina Vietnamą 
paskelbti mirties bausmės moratoriumą ir 
siekti ją panaikinti; pabrėžia, kad žmogaus 
teisės yra pagrindinis LPS prekybos ir 
darnaus vystymosi skyriaus elementas; 
ragina periodiškai vertinti susitarimo 
poveikį;

4. vis dar yra susirūpinęs dėl žmogaus 
teisių pažeidimų, įskaitant mirties bausmės 
taikymą, Vietname; ragina Vietnamą 
paskelbti mirties bausmės moratoriumą ir 
siekti ją panaikinti; ragina periodiškai 
vertinti susitarimo poveikį; labai 
apgailestauja dėl to, kad pastaraisiais 
metais nepaprastai pagausėjo politinių 
kalinių – žmogaus teisių, profesinių 
sąjungų, religijos ir aplinkos apsaugos 
aktyvistų, žurnalistų ir tinklaraštininkų, ir 
ragina nedelsiant ir besąlygiškai paleisti 
visus dėl taikaus naudojimosi žodžio 
laisve sulaikytus asmenis;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. vis dar yra susirūpinęs dėl žmogaus 
teisių pažeidimų, įskaitant mirties bausmės 
taikymą, Vietname; ragina Vietnamą 
paskelbti mirties bausmės moratoriumą ir 
siekti ją panaikinti; pabrėžia, kad žmogaus 
teisės yra pagrindinis LPS prekybos ir 
darnaus vystymosi skyriaus elementas; 
ragina periodiškai vertinti susitarimo 
poveikį;

4. vis dar yra labai susirūpinęs dėl 
įvairių tebevykstančių žmogaus teisių 
pažeidimų Vietname, įskaitant prieš 
žmogaus teisių gynėjus ir pilietinės 
visuomenės organizacijas nukreiptas 
griežtas priemones, spaudos laisvės, 
žodžio ir asociacijų laisvės apribojimą ir 
mirties bausmės taikymą; ragina Vietnamą 
paskelbti mirties bausmės moratoriumą ir 
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siekti ją panaikinti; taip pat ragina 
Vietnamą panaikinti įstatymą dėl 
kibernetinio saugumo, paleisti visus 
politinius kalinius ir nustatyti skubų dar 
neratifikuotų TDO konvencijų 
ratifikavimo ir įgyvendinimo tvarkaraštį; 
pabrėžia, kad žmogaus teisės yra 
pagrindinis LPS prekybos ir darnaus 
vystymosi skyriaus elementas; ragina 
periodiškai vertinti žmogaus teisių ir 
socialinio vystymosi srityse padarytą 
pažangą ir susitarimo poveikį;

Or. en

Pakeitimas 20
Heidi Hautala
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. vis dar yra susirūpinęs dėl žmogaus 
teisių pažeidimų, įskaitant mirties bausmės 
taikymą, Vietname; ragina Vietnamą 
paskelbti mirties bausmės moratoriumą ir 
siekti ją panaikinti; pabrėžia, kad žmogaus 
teisės yra pagrindinis LPS prekybos ir 
darnaus vystymosi skyriaus elementas; 
ragina periodiškai vertinti susitarimo 
poveikį;

4. vis dar yra susirūpinęs dėl žmogaus 
teisių pažeidimų, įskaitant mirties bausmės 
taikymą, Vietname; pakartoja, kad 
jokiomis aplinkybėmis nepritaria mirties 
bausmei; ragina Vietnamą, kaip žingsnį 
siekiant panaikinti mirties bausmę, 
nedelsiant paskelbti mirties bausmės 
moratoriumą; pabrėžia, kad žmogaus 
teisės turėtų būti pagrindinis LPS prekybos 
ir darnaus vystymosi skyriaus elementas; 
apgailestauja, kad, vietoj to, susitarime 
dėmesys skiriamas ribotam skaičiui teisių, 
daugiausia pagrindinėms TDO 
konvencijoms;  pabrėžia, kad to 
neužtenka, todėl ragina peržiūrėti 
susitarimą siekiant visapusiškai įtraukti 
žmogaus teises ir papildyti jį vykdymo 
užtikrinimo mechanizmu, kuris užtikrintų 
veiksmingą jų laikymąsi; ragina 
periodiškai vertinti susitarimo poveikį;

Or. en
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Pakeitimas 21
Traian Băsescu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. vis dar yra susirūpinęs dėl žmogaus 
teisių pažeidimų, įskaitant mirties bausmės 
taikymą, Vietname; ragina Vietnamą 
paskelbti mirties bausmės moratoriumą ir 
siekti ją panaikinti; pabrėžia, kad žmogaus 
teisės yra pagrindinis LPS prekybos ir 
darnaus vystymosi skyriaus elementas; 
ragina periodiškai vertinti susitarimo 
poveikį;

4. vis dar yra susirūpinęs dėl žmogaus 
teisių pažeidimų, įskaitant mirties bausmės 
taikymą, Vietname; primygtinai ragina 
Vietnamą paskelbti mirties bausmės 
moratoriumą ir nedelsiant imtis veiksmų 
siekiant ją panaikinti; susirūpinęs pažymi, 
kad, kaip buvo keletą kartų – 2017 m. 
gruodžio 14 d. ir 2016 m. birželio 9 d. 
Europos Parlamento skubiose 
rezoliucijose – pabrėžta, Vietname ir 
toliau ribojama žodžio bei asociacijų 
laisvė ir teisė laisvai rinktis į taikius 
susirinkimus, kad žmogaus teisių padėtis 
Vietname kelia didelį susirūpinimą ir 
rimtų abejonių dėl pareikšto šalies 
įsipareigojimo paisyti žmogaus teisių; 
pabrėžia, kad žmogaus teisės yra 
pagrindinis LPS prekybos ir darnaus 
vystymosi skyriaus elementas;

Or. en

Pakeitimas 22
Michal Šimečka

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. vis dar yra susirūpinęs dėl žmogaus 
teisių pažeidimų, įskaitant mirties bausmės 
taikymą, Vietname; ragina Vietnamą 
paskelbti mirties bausmės moratoriumą ir 
siekti ją panaikinti; pabrėžia, kad žmogaus 
teisės yra pagrindinis LPS prekybos ir 
darnaus vystymosi skyriaus elementas; 
ragina periodiškai vertinti susitarimo 
poveikį;

4. vis dar yra susirūpinęs dėl 
tebesitęsiančių žmogaus teisių pažeidimų, 
įskaitant politinių aktyvistų, žurnalistų, 
tinklaraštininkų, disidentų ir žmogaus 
teisių gynėjų nuteisimą, politinį 
bauginimą, sekimą, priekabiavimą prie jų, 
išpuolius prieš juos, grobimą ir neteisingą 
bylų nagrinėjimą, taip pat dėl mirties 
bausmės taikymo Vietname; ragina 
Vietnamą laikytis tarptautinės teisės ir 
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tarptautinių žmogaus teisių įpareigojimų 
ir paskelbti mirties bausmės moratoriumą 
bei siekti ją panaikinti; pabrėžia, kad 
žmogaus teisės yra pagrindinis LPS 
prekybos ir darnaus vystymosi skyriaus 
elementas; ragina periodiškai vertinti 
susitarimo poveikį;

Or. en

Pakeitimas 23
Fabio Massimo Castaldo

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. vis dar yra susirūpinęs dėl žmogaus 
teisių pažeidimų, įskaitant mirties bausmės 
taikymą, Vietname; ragina Vietnamą 
paskelbti mirties bausmės moratoriumą ir 
siekti ją panaikinti; pabrėžia, kad žmogaus 
teisės yra pagrindinis LPS prekybos ir 
darnaus vystymosi skyriaus elementas; 
ragina periodiškai vertinti susitarimo 
poveikį;

4. vis dar yra susirūpinęs dėl žmogaus 
teisių pažeidimų, įskaitant mirties bausmės 
taikymą, Vietname; ragina Vietnamą 
paskelbti mirties bausmės moratoriumą ir 
siekti ją panaikinti; primena, kad 
Vietnamo vyriausybė neįgyvendino jokių 
nacionalinio saugumo srities teisės aktų 
pakeitimų; priešingai, ji neseniai 
sustiprino griežtas priemones, taikomas 
žmogaus teisių gynėjams, pilietinės 
visuomenės nariams, religinėms grupėms 
ir nuomonę, kuri laikoma kritiška 
vyriausybės atžvilgiu, reiškiantiems 
asmenims; ragina Vietnamo vyriausybę iš 
dalies pakeisti arba panaikinti 
baudžiamojo kodekso straipsnius, kuriais 
galėtų būti piktnaudžiaujama siekiant 
vykdyti prieš disidentus nukreiptas 
represijas, pvz. 258 (331), 88 (117) ir 79 
(109) straipsnius, taip pat įstatymą dėl 
kibernetinio saugumo; pabrėžia, kad 
žmogaus teisės yra pagrindinis LPS 
prekybos ir darnaus vystymosi skyriaus 
elementas; ragina periodiškai vertinti 
susitarimo poveikį;

Or. en
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Pakeitimas 24
Urmas Paet

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. vis dar yra susirūpinęs dėl žmogaus 
teisių pažeidimų, įskaitant mirties bausmės 
taikymą, Vietname; ragina Vietnamą 
paskelbti mirties bausmės moratoriumą ir 
siekti ją panaikinti; pabrėžia, kad žmogaus 
teisės yra pagrindinis LPS prekybos ir 
darnaus vystymosi skyriaus elementas; 
ragina periodiškai vertinti susitarimo 
poveikį;

4. vis dar yra susirūpinęs dėl žmogaus 
teisių pažeidimų, įskaitant mirties bausmės 
taikymą, Vietname; ragina Vietnamą 
paskelbti mirties bausmės moratoriumą ir 
siekti ją panaikinti; ragina Vietnamą 
peržiūrėti baudžiamąjį kodeksą ir naująjį 
įstatymą dėl kibernetinio saugumo 
laikantis tarptautinių standartų; pabrėžia, 
kad žmogaus teisės yra pagrindinis LPS 
prekybos ir darnaus vystymosi skyriaus 
elementas; ragina periodiškai vertinti 
susitarimo poveikį;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. vis dar yra susirūpinęs dėl žmogaus 
teisių pažeidimų, įskaitant mirties bausmės 
taikymą, Vietname; ragina Vietnamą 
paskelbti mirties bausmės moratoriumą ir 
siekti ją panaikinti; pabrėžia, kad žmogaus 
teisės yra pagrindinis LPS prekybos ir 
darnaus vystymosi skyriaus elementas; 
ragina periodiškai vertinti susitarimo 
poveikį;

4. vis dar yra susirūpinęs dėl žmogaus 
teisių pažeidimų, įskaitant mirties bausmės 
taikymą, Vietname; ragina Vietnamą 
paskelbti mirties bausmės moratoriumą ir 
siekti ją panaikinti; pabrėžia, kad žmogaus 
teisės yra pagrindinis LPS prekybos ir 
darnaus vystymosi skyriaus elementas; 
ragina atidžiai ir nuolat vertinti susitarimo 
poveikį žmogaus teisėms taikant 
nepriklausomą stebėjimo ir skundų 
teikimo mechanizmą;

Or. en

Pakeitimas 26
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Leopoldo López Gil

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. vis dar yra susirūpinęs dėl žmogaus 
teisių pažeidimų, įskaitant mirties bausmės 
taikymą, Vietname; ragina Vietnamą 
paskelbti mirties bausmės moratoriumą ir 
siekti ją panaikinti; pabrėžia, kad žmogaus 
teisės yra pagrindinis LPS prekybos ir 
darnaus vystymosi skyriaus elementas; 
ragina periodiškai vertinti susitarimo 
poveikį;

4. vis dar yra susirūpinęs dėl žmogaus 
teisių pažeidimų, įskaitant mirties bausmės 
taikymą, Vietname; ragina Vietnamą 
paskelbti mirties bausmės moratoriumą ir 
siekti ją panaikinti; pabrėžia, kad žmogaus 
teisės yra pagrindinis LPS prekybos ir 
darnaus vystymosi skyriaus elementas; 
ragina kasmet vertinti susitarimo poveikį;

Or. es

Pakeitimas 27
Traian Băsescu

Nuomonės projektas
4 dalies 1 pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

primygtinai ragina Vietnamą laikytis 
tarptautinių verslo ir žmogaus teisių 
standartų ir primena JT verslo ir žmogaus 
teisių pagrindinius principus, pagal 
kuriuos reikalaujama griežtai laikytis 
įpareigojimų išsamiai tikrinti tiekimo 
grandinę, sukurti nacionalinių teisės aktų 
sistemas, kurias taikant būtų užtikrinama 
įmonių atsakomybė, skaidrumas ir 
atskaitomybė, ir įpareigojimo užkirsti 
kelią neigiamam poveikiui žmogaus 
teisėms ir jį švelninti; pabrėžia, jog svarbu 
stebėti ir vertinti šio susitarimo poveikį 
darniam vystymuisi taikant atitinkamą 
politiką, praktiką, dalyvavimu pagrįstus 
procesus ir įtraukiant atitinkamas 
institucijas;

Or. en
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Pakeitimas 28
Heidi Hautala
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Vietnamo valdžios 
institucijas panaikinti, peržiūrėti arba iš 
dalies pakeisti visus represinio pobūdžio 
įstatymus, visų pirma šalies baudžiamąjį 
kodeksą, įstatymą dėl kibernetinio 
saugumo ir įstatymą dėl tikėjimo ir 
religijos, bei užtikrinti, kad visi teisės 
aktai atitiktų tarptautinius žmogaus teisių 
standartus ir įsipareigojimus, įskaitant 
Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių 
paktą (TPPTP), kurio šalis yra 
Vietnamas; ragina vyriausybę suderinti 
teisės aktus, kuriais reglamentuojami vieši 
susibūrimai ir demonstracijos, su teisėmis 
į susirinkimų ir asociacijų laisvę;

Or. en

Pakeitimas 29
Isabel Wiseler-Lima

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Vietnamą parodyti gerą 
valią ir nedelsiant įgyvendinti anksčiau 
pateiktus reikalavimus dėl žmogaus teisių, 
priimtus 2015 m. gruodžio 17 d. 
EP rezoliucijoje dėl BPS su Vietnamu, be 
kita ko, peržiūrėti baudžiamąjį kodeksą, 
kad nebūtų slopinamas naudojimasis 
teisėmis į žodžio, asociacijų ir susirinkimų 
laisvę ir kad būtų išlaisvinti sąžinės 
kaliniai; 

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

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pažymi ir apgailestauja, kad 
darnumui skirto skyriaus tekste nėra 
jokios nuorodos į žmogaus teises, kurios 
yra pagrindinis gero ir darnaus valdymo 
elementas ir vienas iš principų, kuriais 
paremta Europos Sąjunga; taigi žmogaus 
teisės turėtų būti neatsiejama bet kurio ES 
ir trečiosios valstybės susitarimo dalis;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Vietnamo valdžios 
institucijas panaikinti įstatymą dėl 
kibernetinio saugumo ir suderinti teisės 
aktus, kuriais reglamentuojami vieši 
susibūrimai ir demonstracijos, su 
tarptautiniais teisės aktais dėl susirinkimų 
ir asociacijų laisvės;

Or. en

Pakeitimas 32
Heidi Hautala
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. apgailestauja, kad Europos 
Komisija atsisakė atlikti ES ir Vietnamo 
laisvosios prekybos susitarimo poveikio 
žmogaus teisėms vertinimą, nes tai 
prieštarauja ES ombudsmenės 2015 m. 
sprendimui ir ES veiksmų planui žmogaus 
teisių ir demokratijos srityje; ragina 
Europos Komisiją atlikti poveikio 
žmogaus teisėms vertinimą prieš 
ratifikuojant LPS;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad žmogaus teisės 
turėtų būti pagrindinis LPS prekybos ir 
darnaus vystymosi skyriaus elementas; 
apgailestauja, kad, vietoj to, susitarime 
pagrindinis dėmesys skiriamas ribotam 
skaičiui teisių, todėl ragina įtraukti 
išsamų žmogaus teisėms skirtą skyrių, 
kuris apimtų įgyvendinimo priemones, 
lyginamuosius kriterijus ir tvarkaraštį; 
ragina periodiškai atlikti susitarimo 
poveikio vertinimą;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. apgailestauja, kad Europos 
Komisija atsisakė atlikti ES ir Vietnamo 
laisvosios prekybos susitarimo poveikio 
žmogaus teisėms vertinimą, ir ragina 
Komisiją atlikti tokį vertinimą prieš 
įsigaliojant susitarimui;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. prašo taikyti valstybių tarpusavio 
ginčų sprendimo procedūrą prekybos ir 
darnaus vystymosi skyriui;

Or. en

Pakeitimas 36
Traian Băsescu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad LPS 13 straipsnyje 
įtvirtinamas bendradarbiavimu, bendromis 
vertybėmis ir interesais pagrįstas požiūris ir 
atsižvelgiama į skirtingą atitinkamų 
Susitarimo šalių išsivystymo lygį; 
palankiai vertina galimybę vykdant dialogą 
Prekybos ir darnaus vystymosi komitete 
visų pirma išspręsti klausimus, 
patenkančius į 13 straipsnio dėl prekybos ir 
darnaus vystymosi taikymo sritį; primena, 
kad Susitarimo šalis gali prašyti sušaukti 
ekspertų grupę tokiems klausimams 

5. pabrėžia, kad LPS 13 straipsnyje 
įtvirtinamas bendradarbiavimu, bendromis 
vertybėmis ir interesais pagrįstas požiūris ir 
atsižvelgiama į skirtingą atitinkamų 
Susitarimo šalių išsivystymo lygį; 
pabrėžia, kad svarbu įgyvendinti visus 
LPS 13 straipsnyje įtvirtintus principus, 
pvz., asociacijų laisvės, visų formų 
priverstinio ar privalomojo darbo 
panaikinimo, veiksmingo vaikų darbo 
panaikinimo, taip pat su užimtumu ir 
profesija susijusios diskriminacijos 
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nagrinėti, jei šis komitetas negali jų 
tinkamai išspręsti;

panaikinimo; palankiai vertina galimybę 
vykdant dialogą Prekybos ir darnaus 
vystymosi komitete visų pirma išspręsti 
klausimus, patenkančius į 13 straipsnio dėl 
prekybos ir darnaus vystymosi taikymo 
sritį; primena, kad Susitarimo šalis gali 
prašyti sušaukti ekspertų grupę tokiems 
klausimams nagrinėti, jei šis komitetas 
negali jų tinkamai išspręsti;

Or. en

Pakeitimas 37
Phil Bennion

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad LPS 13 straipsnyje 
įtvirtinamas bendradarbiavimu, bendromis 
vertybėmis ir interesais pagrįstas požiūris ir 
atsižvelgiama į skirtingą atitinkamų 
Susitarimo šalių išsivystymo lygį; 
palankiai vertina galimybę vykdant dialogą 
Prekybos ir darnaus vystymosi komitete 
visų pirma išspręsti klausimus, 
patenkančius į 13 straipsnio dėl prekybos ir 
darnaus vystymosi taikymo sritį; primena, 
kad Susitarimo šalis gali prašyti sušaukti 
ekspertų grupę tokiems klausimams 
nagrinėti, jei šis komitetas negali jų 
tinkamai išspręsti;

5. pabrėžia, kad LPS 13 straipsnyje 
įtvirtinamas bendradarbiavimu, bendromis 
vertybėmis ir interesais pagrįstas požiūris ir 
atsižvelgiama į skirtingą atitinkamų 
Susitarimo šalių išsivystymo lygį; 
palankiai vertina galimybę vykdant dialogą 
Prekybos ir darnaus vystymosi komitete 
visų pirma išspręsti klausimus, 
patenkančius į 13 straipsnio dėl prekybos ir 
darnaus vystymosi taikymo sritį; 
apgailestauja, kad tuo atveju, jeigu 
klausimai nėra išsprendžiami, antrasis 
mechanizmas, pagal kurį šalys gali 
kreiptis į nepriklausomą ekspertų grupę, ir 
toliau priklauso nuo šalių noro ir jų 
procedūros;

Or. en

Pakeitimas 38
Heidi Hautala
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis



PE643.185v01-00 24/36 AM\1192533LT.docx

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad LPS 13 straipsnyje 
įtvirtinamas bendradarbiavimu, bendromis 
vertybėmis ir interesais pagrįstas požiūris ir 
atsižvelgiama į skirtingą atitinkamų 
Susitarimo šalių išsivystymo lygį; 
palankiai vertina galimybę vykdant dialogą 
Prekybos ir darnaus vystymosi komitete 
visų pirma išspręsti klausimus, 
patenkančius į 13 straipsnio dėl prekybos ir 
darnaus vystymosi taikymo sritį; primena, 
kad Susitarimo šalis gali prašyti sušaukti 
ekspertų grupę tokiems klausimams 
nagrinėti, jei šis komitetas negali jų 
tinkamai išspręsti;

5. pabrėžia, kad LPS 13 straipsnyje 
įtvirtinamas bendradarbiavimu, bendromis 
vertybėmis ir interesais pagrįstas požiūris ir 
atsižvelgiama į skirtingą atitinkamų 
Susitarimo šalių išsivystymo lygį; 
palankiai vertina galimybę vykdant dialogą 
Prekybos ir darnaus vystymosi komitete 
visų pirma išspręsti klausimus, 
patenkančius į 13 straipsnio dėl prekybos ir 
darnaus vystymosi taikymo sritį; 
apgailestauja, kad tuo atveju, jeigu 
klausimai nėra išsprendžiami, antrasis 
mechanizmas, pagal kurį šalys gali 
kreiptis į nepriklausomą ekspertų grupę, ir 
toliau priklauso nuo šalių noro ir jų 
procedūros;

Or. en

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

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad LPS 13 straipsnyje 
įtvirtinamas bendradarbiavimu, bendromis 
vertybėmis ir interesais pagrįstas požiūris ir 
atsižvelgiama į skirtingą atitinkamų 
Susitarimo šalių išsivystymo lygį; 
palankiai vertina galimybę vykdant dialogą 
Prekybos ir darnaus vystymosi komitete 
visų pirma išspręsti klausimus, 
patenkančius į 13 straipsnio dėl prekybos ir 
darnaus vystymosi taikymo sritį; primena, 
kad Susitarimo šalis gali prašyti sušaukti 
ekspertų grupę tokiems klausimams 
nagrinėti, jei šis komitetas negali jų 
tinkamai išspręsti;

5. pabrėžia, kad LPS 13 straipsnyje 
įtvirtinamas bendradarbiavimu, bendromis 
vertybėmis ir interesais pagrįstas požiūris ir 
atsižvelgiama į skirtingą atitinkamų šalių 
išsivystymo lygį; palankiai vertina 
galimybę vykdant dialogą Prekybos ir 
darnaus vystymosi komitete visų pirma 
išspręsti klausimus, patenkančius į 13 
straipsnio dėl prekybos ir darnaus 
vystymosi taikymo sritį; apgailestauja, kad 
tuo atveju, jeigu klausimai nėra 
išsprendžiami, antrasis mechanizmas, 
pagal kurį šalys gali kreiptis į ekspertų 
grupę, ir toliau priklauso nuo šalių noro ir 
pagal jį nesuteikiama jokių teisinių 
garantijų;

Or. en
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Pakeitimas 40
Phil Bennion

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. primygtinai ragina nustatyti 
žmogaus teisių stebėjimo mechanizmą ir 
nepriklausomą skundų teikimo 
mechanizmą, kurie nukentėjusiems 
piliečiams ir vietos suinteresuotiesiems 
subjektams sudarytų galimybes 
veiksmingai ginti savo teises, siekiant 
šalinti galimą neigiamą poveikį žmogaus 
teisėms, ir nustatyti ginčų sprendimo 
mechanizmą, pagal kurį būtų numatytos 
baudos ir prekybos lengvatų sustabdymas 
ir kuris būtų lygiavertis mechanizmams, 
taikomiems patekimo į rinką nuostatoms;

Or. en

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

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. primygtinai ragina nustatyti 
nepriklausomą skundų teikimo 
mechanizmą, kuris nukentėjusiems 
piliečiams ir vietos suinteresuotiesiems 
subjektams sudarytų galimybes 
veiksmingai ginti savo teises, siekiant 
šalinti galimą neigiamą poveikį žmogaus 
teisėms, ir nustatyti ginčų sprendimo 
mechanizmą, pagal kurį būtų numatytos 
baudos ir prekybos lengvatų sustabdymas;

Or. en
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Pakeitimas 42
Isabel Wiseler-Lima

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina įsteigti Vietnamo 
Nacionalinės Asamblėjos ir Europos 
Parlamento tarpparlamentinę grupę 
siekiant greitai įsteigti įvairius sluoksnius 
apimančias ir kiek įmanoma 
nepriklausomas vietos patarėjų grupes; 
dar kartą atkreipia dėmesį į įgalėtų vietos 
patarėjų grupių vaidmenį dedant 
pastangas stebėti ir tikrinti, ar LPS 
įgyvendinamas tinkamai;

Or. en

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

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. atkreipia dėmesį į tai, kad pagal 
LPS sukuriamas institucinis ir teisiškai 
privalomas ryšys su PBS; atkreipia dėmesį 
į tai, kad į PBS 1 straipsnį įtraukta 
standartinė nuostata dėl žmogaus teisių, 
pagal kurią galima imtis atitinkamų 
priemonių, be kita ko, kraštutiniu atveju 
nedelsiant sustabdyti PBS ar jo dalių 
taikymą;

6. atkreipia dėmesį į tai, kad pagal 
LPS sukuriamas institucinis ir teisiškai 
privalomas ryšys su PBS; atkreipia dėmesį 
į tai, kad į PBS 1 straipsnį įtraukta 
standartinė nuostata dėl žmogaus teisių, 
pagal kurią galima imtis atitinkamų 
priemonių, be kita ko, kraštutiniu atveju 
nedelsiant sustabdyti PBS ar jo dalių 
taikymą; primena, kad Europos 
ombudsmenė su ES ir Vietnamo LPS 
susijusioje byloje 1409/2014/MHZ padarė 
išvadą, jog ES ir Vietnamo LPS 
preambulės ir kitų tradicinių priemonių, 
pvz., PBS nuostatos dėl žmogaus teisių ir 
dialogo žmogaus teisių klausimais, 
nepakanka, kad būtų deramai laikomasi 
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ES įpareigojimų, ypač tuo atveju, kai 
trečiosios valstybės teisės aktai neatitinka 
tarptautinių žmogaus teisių standartų;

Or. en

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

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. atkreipia dėmesį į tai, kad pagal 
LPS sukuriamas institucinis ir teisiškai 
privalomas ryšys su PBS; atkreipia dėmesį 
į tai, kad į PBS 1 straipsnį įtraukta 
standartinė nuostata dėl žmogaus teisių, 
pagal kurią galima imtis atitinkamų 
priemonių, be kita ko, kraštutiniu atveju 
nedelsiant sustabdyti PBS ar jo dalių 
taikymą;

6. atkreipia dėmesį į tai, kad pagal 
LPS sukuriamas institucinis ir teisiškai 
privalomas ryšys su PBS; atkreipia dėmesį 
į tai, kad į PBS 1 straipsnį įtraukta 
standartinė nuostata dėl žmogaus teisių, 
pagal kurią galima imtis atitinkamų 
priemonių, be kita ko, kraštutiniu atveju 
nedelsiant sustabdyti PBS ar jo dalių 
taikymą; tačiau pažymi, kad nėra 
precedento, kai ES būtų sustabdžiusi 
dvišalius prekybos susitarimus, ir mano, 
kad norint, jog tokios sąlygos būtų 
įtikimos, susitarimų pažeidimai turi turėti 
padarinių;

Or. en

Pakeitimas 45
Isabel Wiseler-Lima

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. atkreipia dėmesį į tai, kad pagal 
LPS sukuriamas institucinis ir teisiškai 
privalomas ryšys su PBS; atkreipia dėmesį 
į tai, kad į PBS 1 straipsnį įtraukta 
standartinė nuostata dėl žmogaus teisių, 
pagal kurią galima imtis atitinkamų 
priemonių, be kita ko, kraštutiniu atveju 

6. atkreipia dėmesį į tai, kad LPS 
sukuriamas institucinis ir teisiškai 
privalomas ryšys su PBS; atkreipia dėmesį 
į tai, kad į PBS 1 straipsnį įtraukta 
standartinė nuostata dėl žmogaus teisių, 
pagal kurią galima imtis atitinkamų 
priemonių, be kita ko, kraštutiniu atveju 
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nedelsiant sustabdyti PBS ar jo dalių 
taikymą;

nedelsiant sustabdyti PBS ar jo dalių 
taikymą; ragina nustatyti mechanizmą, 
pagal kurį būtų stebima, kaip 
įgyvendinama nuostata dėl žmogaus 
teisių;

Or. en

Pakeitimas 46
Traian Băsescu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. atkreipia dėmesį į tai, kad pagal 
LPS sukuriamas institucinis ir teisiškai 
privalomas ryšys su PBS; atkreipia dėmesį 
į tai, kad į PBS 1 straipsnį įtraukta 
standartinė nuostata dėl žmogaus teisių, 
pagal kurią galima imtis atitinkamų 
priemonių, be kita ko, kraštutiniu atveju 
nedelsiant sustabdyti PBS ar jo dalių 
taikymą;

6. atkreipia dėmesį į tai, kad pagal 
LPS sukuriamas institucinis ir teisiškai 
privalomas ryšys su PBS; atkreipia dėmesį 
į tai, kad į PBS 1 straipsnį įtraukta 
standartinė nuostata dėl žmogaus teisių, 
pagal kurią galima imtis atitinkamų 
priemonių, be kita ko, kraštutiniu atveju 
nedelsiant sustabdyti PBS ar jo dalių 
taikymą tuo atveju, jeigu atliekant 
periodinius vertinimus nenustatoma, kad 
dedamos pastangos arba daroma 
pastebima pažanga;

Or. en

Pakeitimas 47
Heidi Hautala
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina ES ir Vietnamą nustatyti 
nepriklausomą su žmogaus teisėmis 
susijusį stebėjimo ir skundų teikimo 
mechanizmą, kurį taikant nukentėję 
piliečiai ir vietos suinteresuotieji subjektai 
galėtų veiksmingai ginti savo teises ir 
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kuris būtų priemonė šalinti neigiamą 
poveikį žmogaus teisėms, galintį atsirasti 
dėl laisvosios prekybos susitarimo;

Or. en

Pakeitimas 48
Heidi Hautala
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją didinti techninę 
pagalbą ir finansavimą, skirtą Vietnamui ir 
jo nepriklausomai pilietinei visuomenei, 
siekiant padėti Vietnamui laikytis savo 
tarptautinių žmogaus teisių srities 
įsipareigojimų, ir stebėti, ar tinkamai 
įgyvendinamas LPS 13 straipsnis.

7. ragina Komisiją didinti techninę 
pagalbą ir finansavimą, skirtą Vietnamui ir 
jo nepriklausomai pilietinei visuomenei, 
siekiant padėti Vietnamui laikytis 
tarptautinių žmogaus teisių srities 
įsipareigojimų, ir stebėti, ar tinkamai 
įgyvendinamas LPS 13 straipsnis; 
susirūpinęs pažymi, kad buvo vykdomos 
nepriklausomos Vietnamo pilietinės 
visuomenės atstovų represijos ir kad jie 
daugiausia dirba pogrindyje, nes bijo 
persekiojimo ir represijų; ragina Komisiją 
užtikrinti, kad į darnaus vystymosi 
skyriuje numatytas vietos patarėjų grupes 
būtų įtrauktos tikrai nepriklausomos 
pilietinės visuomenės grupės, ir ragina 
Komisiją paaiškinti, kokie mechanizmai 
bus taikomi siekiant užtikrinti, kad jos 
galėtų tinkamai ir saugiai atlikti savo 
vaidmenį nebijodamos represijų;

Or. en

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

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją didinti techninę 
pagalbą ir finansavimą, skirtą Vietnamui ir 
jo nepriklausomai pilietinei visuomenei, 
siekiant padėti Vietnamui laikytis savo 
tarptautinių žmogaus teisių srities 
įsipareigojimų, ir stebėti, ar tinkamai 
įgyvendinamas LPS 13 straipsnis.

7. ragina Komisiją didinti techninę 
pagalbą ir finansavimą, skirtą Vietnamui ir 
jo nepriklausomai pilietinei visuomenei, 
siekiant padėti Vietnamui laikytis 
tarptautinių žmogaus teisių srities 
įsipareigojimų, ir stebėti, ar tinkamai 
įgyvendinamas LPS 13 straipsnis; 
susirūpinęs pažymi, kad prieš Vietnamo 
nepriklausomos pilietinės visuomenės 
atstovus buvo vykdomos smurtinės 
represijos; ragina Komisiją nurodyti, 
kokios Vietnamo nepriklausomos 
pilietinės visuomenės grupės bus įtrauktos 
į vietos patarėjų grupes ir kaip ji užtikrins, 
kad būtų išsaugotas jų 
nepriklausomumas; 

Or. en

Pakeitimas 50
Fabio Massimo Castaldo

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją didinti techninę 
pagalbą ir finansavimą, skirtą Vietnamui ir 
jo nepriklausomai pilietinei visuomenei, 
siekiant padėti Vietnamui laikytis savo 
tarptautinių žmogaus teisių srities 
įsipareigojimų, ir stebėti, ar tinkamai 
įgyvendinamas LPS 13 straipsnis.

7. ragina Komisiją didinti techninę 
pagalbą ir finansavimą, skirtą Vietnamui ir 
jo nepriklausomai pilietinei visuomenei, 
siekiant padėti Vietnamui laikytis 
tarptautinių žmogaus teisių srities 
įsipareigojimų, ir stebėti, ar tinkamai 
įgyvendinamas LPS 13 straipsnis; 
atsižvelgdamas į tai, ragina Europos 
Komisiją užtikrinti, kad būtų sukurtas 
veiksmingas nepriklausomas žmogaus 
teisių apsaugai skirtas stebėjimo ir 
skundų teikimo mechanizmas, ir 
užtikrinti, kad vietos patarėjų grupę 
Vietname sudarytų iš tikrųjų 
nepriklausomi ir nešališki nariai;

Or. en
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Pakeitimas 51
Phil Bennion

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją didinti techninę 
pagalbą ir finansavimą, skirtą Vietnamui ir 
jo nepriklausomai pilietinei visuomenei, 
siekiant padėti Vietnamui laikytis savo 
tarptautinių žmogaus teisių srities 
įsipareigojimų, ir stebėti, ar tinkamai 
įgyvendinamas LPS 13 straipsnis.

7. ragina Komisiją didinti techninę 
pagalbą ir finansavimą, skirtą Vietnamui ir 
jo nepriklausomai pilietinei visuomenei, 
siekiant padėti Vietnamui laikytis 
tarptautinių žmogaus teisių srities 
įsipareigojimų, ir stebėti, ar tinkamai 
įgyvendinamas LPS 13 straipsnis; 
susirūpinęs pažymi, kad buvo vykdomos 
nepriklausomos Vietnamo pilietinės 
visuomenės atstovų represijos ir kad jie 
daugiausia dirba pogrindyje, nes bijo 
persekiojimo ir represijų;

Or. en

Pakeitimas 52
Leopoldo López Gil

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją didinti techninę 
pagalbą ir finansavimą, skirtą Vietnamui ir 
jo nepriklausomai pilietinei visuomenei, 
siekiant padėti Vietnamui laikytis savo 
tarptautinių žmogaus teisių srities 
įsipareigojimų, ir stebėti, ar tinkamai 
įgyvendinamas LPS 13 straipsnis.

7. ragina Komisiją didinti techninę 
pagalbą Vietnamui ir finansavimą, skirtą 
tinkamam nepriklausomos pilietinės 
visuomenės vystymuisi, siekiant padėti 
Vietnamui laikytis tarptautinių žmogaus 
teisių srities įsipareigojimų ir stebėti, ar 
tinkamai įgyvendinamas LPS 13 straipsnis.

Or. es

Pakeitimas 53
Phil Bennion

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, jog būtina, kad Europos 
Parlamentas atidžiai sektų ir stebėtų 
įvykius Vietname ir, kai įsigalios LPS, 
visų jo dalių įgyvendinimą, kad galėtų 
reaguoti į įvykius vietoje tuo atveju, jei 
būtų dokumentais patvirtintų ir įrodytų 
sunkių žmogaus teisių pažeidimų;

Or. en

Pakeitimas 54
Phil Bennion

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. yra tvirtai įsitikinęs, kad Vietname 
būtina gerinti padėtį teisinės valstybės, 
gero valdymo, darnaus vystymosi ir 
žmogaus teisių laikymosi srityse; 
rekomenduoja Europos Parlamentui 
apsvarstyti galimybę pritarti susitarimui 
tik tuo atveju, jeigu Vietnamo vyriausybė 
susitars su ES Komisija dėl tvarkaraščio 
siekiant pagerinti su žmogaus teisėmis 
susijusią padėtį Vietname, įskaitant 
pasiūlymus persvarstyti tuos baudžiamojo 
kodekso punktus, pagal kuriuos šiuo metu 
įstatymais draudžiama žodžio, asociacijų 
ir susirinkimų laisvė; 

Or. en

Pakeitimas 55
Heidi Hautala
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina Komisiją ir Išorės veiksmų 
tarnybą Europos Parlamentui prieš 
balsavimą dėl pritarimo LPS oficialiai 
pranešti apie Vietnamo įsipareigojimą 
daryti pažangą sprendžiant įvairius su 
žmogaus teisėmis susijusius klausimus, be 
kita ko, paleisti tuos, kurie yra sulaikyti 
vien dėl to, kad taikiai išreiškė 
nesutikimą, peržiūrėti baudžiamąjį 
kodeksą ir įstatymą dėl kibernetinio 
saugumo bei įstatymą dėl tikėjimo ir 
religijos siekiant, kad jie atitiktų 
tarptautinius žmogaus teisių standartus, 
pripažinti nepriklausomas profesines 
sąjungas ir ratifikuoti TDO konvencijas 
Nr. 87 ir Nr. 105, nes žmogaus teisių ir 
laisvių paisymas laikantis Vietnamo 
įsipareigojimų pagal partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimą yra esminis 
dalykas siekiant ratifikuoti ES ir 
Vietnamo laisvosios prekybos susitarimą;

Or. en

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

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. atkreipia dėmesį į tai, kad 
Vietnamo pilietinei visuomenei 
neleidžiama veikti laisvai ir neribojamai 
dėl valstybės kišimosi, nes Vietname ir 
toliau esama žodžio, asociacijų ir 
susirinkimų laisvės apribojimų; 
atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją 
užtikrinti, kad pilietinės visuomenės 
grupėms, ypač toms, kurios įeis į vietos 
patarėjų grupes, būtų leidžiama veikti 
laisvai, nešališkai, nuodugniai ir saugiai 
nuo bet kokių represijų;

Or. en
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Pakeitimas 57
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Jytte Guteland, 
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina glaudžiau bendradarbiauti 
su Europos Parlamentu rengiant metinius 
dialogus žmogaus teisių klausimais, 
dalijantis informacija apie rezultatus ir 
atnaujinat ES Vietnamui skirtą žmogaus 
teisių srities strategiją;

Or. en

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

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. yra tvirtai įsitikinęs, kad Vietname 
būtina gerinti padėtį teisinės valstybės, 
gero valdymo, darnaus vystymosi ir 
žmogaus teisių laikymosi srityse, todėl 
ragina Parlamentą pritarti susitarimui tik 
tuo atveju, jeigu jis manys, kad šios 
rekomendacijos, ypač dėl visų politinių 
kalinių paleidimo, baudžiamojo kodekso 
peržiūros, žodžio, asociacijų, susirinkimų 
laisvės, informacijos judėjimo ir laisvės, 
bus teisiškai ir veiksmingai apsaugotos;

Or. en

Pakeitimas 59
Heidi Hautala
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. pabrėžia, kad Europos 
Parlamentas turi atidžiai sekti ir stebėti, 
kaip įgyvendinamos visos LPS dalys, todėl 
ragina vyriausiąją įgaliotinę ir pirmininko 
pavaduotoją reguliariai pranešti Europos 
Parlamentui naujausią informaciją apie 
žmogaus teisių raidą vietoje, įskaitant 
informaciją apie aukšto lygio susitikimus, 
kuriuos ji galbūt rengs, ir dialogą 
žmogaus teisių klausimais su šalimi;

Or. en

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

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. taigi ragina EP pritarti 
susitarimams tik tuo atveju, jeigu šios 
rekomendacijos bus teisiškai ir 
veiksmingai apsaugotos;

Or. en

Pakeitimas 61
Heidi Hautala
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7c. mano, kad ES ir Vietnamo LPS 
turėtų būti ratifikuotas tik tuo atveju, 
jeigu Vietnamo valdžios institucijos 
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pareikš įsipareigojančios, įskaitant aiškų 
tvarkaraštį, peržiūrėti baudžiamąjį 
kodeksą ir įstatymą dėl kibernetinio 
saugumo laikydamosi tarptautinių 
žmogaus teisių standartų, pripažinti 
nepriklausomas profesines sąjungas ir 
ratifikuoti TDO konvencijas Nr. 87 ir 
Nr. 105;

Or. en


