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Grozījums Nr. 1
Phil Bennion

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka Parlaments 2015. gada 
17. decembrī sniedza piekrišanu ES un 
Vjetnamas pamatnolīgumam par 
visaptverošu partnerību un sadarbību 
(PCA)1, kurā ir noteiktas turpmākās 
attiecības un kura mērķis ir veicināt 
turpmāku sadarbību globālo un reģionālo 
problēmu risināšanā;

1. atgādina, ka Parlaments 2015. gada 
17. decembrī sniedza piekrišanu ES un 
Vjetnamas pamatnolīgumam par 
visaptverošu partnerību un sadarbību 
(PCA)1, kurā ir noteiktas turpmākās 
attiecības un kura mērķis ir veicināt 
turpmāku sadarbību globālo un reģionālo 
problēmu risināšanā; pauž nožēlu, ka 
Komisija nav iepriekš veikusi visaptverošu 
ietekmes uz cilvēktiesībām novērtējumu; 
aicina Komisiju darīt to tagad; ar bažām 
norāda, ka kopš PCA stāšanās spēkā ir 
pastiprinājušies nopietni cilvēktiesību 
pārkāpumi;

_________________
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0467.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka Parlaments 2015. gada 
17. decembrī sniedza piekrišanu ES un 
Vjetnamas pamatnolīgumam par 
visaptverošu partnerību un sadarbību 
(PCA)1, kurā ir noteiktas turpmākās 
attiecības un kura mērķis ir veicināt 
turpmāku sadarbību globālo un reģionālo 
problēmu risināšanā;

1. atgādina, ka Parlaments 2015. gada 
17. decembrī sniedza piekrišanu ES un 
Vjetnamas pamatnolīgumam par 
visaptverošu partnerību un sadarbību 
(PCA)1, kurā ir noteiktas turpmākās 
attiecības un kura mērķis ir veicināt 
turpmāku sadarbību globālo un reģionālo 
problēmu risināšanā; ar bažām norāda, ka 
kopš PCA stāšanās spēkā ir 
pastiprinājušies nopietni cilvēktiesību 
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pārkāpumi;
_________________
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0467.

Or. en

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

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka Parlaments 2015. gada 
17. decembrī sniedza piekrišanu ES un 
Vjetnamas pamatnolīgumam par 
visaptverošu partnerību un sadarbību 
(PCA)1, kurā ir noteiktas turpmākās 
attiecības un kura mērķis ir veicināt 
turpmāku sadarbību globālo un reģionālo 
problēmu risināšanā;

1. atgādina, ka Parlaments 2015. gada 
17. decembrī sniedza piekrišanu ES un 
Vjetnamas pamatnolīgumam par 
visaptverošu partnerību un sadarbību 
(PCA)1, kurā ir noteiktas turpmākās 
attiecības un kura mērķis ir veicināt 
turpmāku sadarbību globālo un reģionālo 
problēmu risināšanā; ar bažām norāda, ka 
kopš PCA stāšanās spēkā ir turpinājušies 
nopietni cilvēktiesību pārkāpumi;

_________________
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0467.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina, ka 2014. gadā 
Parlaments prasīja Komisijai veikt 
paredzētā brīvās tirdzniecības nolīguma 
ar Vjetnamu ietekmes uz cilvēktiesībām 
novērtējumu, un šo aicinājumu 
2015. gadā atbalstīja Eiropas Ombuds, un 
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norāda, ka šāds novērtējums vēl ir 
jāīsteno; atkārtoti aicina Komisiju veikt 
šādu novērtējumu pirms nolīguma 
stāšanās spēkā;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Urmas Paet

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver Vjetnamas stratēģisko 
nozīmi kā ES partnervalstij 
Dienvidaustrumāzijā un ASEAN valstu 
grupā, jo īpaši, bet ne tikai saistībā ar 
sarunām par klimata pārmaiņām, labu 
pārvaldību, ilgtspējīgu attīstību, 
ekonomisko un sociālo virzību un cīņu pret 
terorismu;

2. uzsver Vjetnamas stratēģisko 
nozīmi kā ES partnervalstij 
Dienvidaustrumāzijā un ASEAN valstu 
grupā, jo īpaši, bet ne tikai saistībā ar 
sarunām par klimata pārmaiņām, labu 
pārvaldību, ilgtspējīgu attīstību, 
ekonomisko un sociālo virzību un cīņu pret 
terorismu; uzsver, ka ir svarīgi, lai ES un 
Vjetnama pilnībā ievērotu un īstenotu 
Parīzes nolīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver Vjetnamas stratēģisko 
nozīmi kā ES partnervalstij 
Dienvidaustrumāzijā un ASEAN valstu 
grupā, jo īpaši, bet ne tikai saistībā ar 
sarunām par klimata pārmaiņām, labu 
pārvaldību, ilgtspējīgu attīstību, 
ekonomisko un sociālo virzību un cīņu pret 
terorismu;

2. uzsver Vjetnamas stratēģisko 
nozīmi kā ES partnervalstij 
Dienvidaustrumāzijā un ASEAN valstu 
grupā, jo īpaši, bet ne tikai saistībā ar 
sarunām par klimata pārmaiņām, labu 
pārvaldību, ilgtspējīgu attīstību, drošību, 
ekonomisko un sociālo virzību un cīņu pret 
terorismu; norāda, ka 2020. gadā ASEAN 
priekšsēdētāja ir Vjetnama;
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Or. en

Grozījums Nr. 7
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese, Urmas Paet

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver Vjetnamas stratēģisko 
nozīmi kā ES partnervalstij 
Dienvidaustrumāzijā un ASEAN valstu 
grupā, jo īpaši, bet ne tikai saistībā ar 
sarunām par klimata pārmaiņām, labu 
pārvaldību, ilgtspējīgu attīstību, 
ekonomisko un sociālo virzību un cīņu pret 
terorismu;

2. uzsver Vjetnamas stratēģisko 
nozīmi kā ES partnervalstij 
Dienvidaustrumāzijā un ASEAN valstu 
grupā, jo īpaši, bet ne tikai saistībā ar 
sarunām par klimata pārmaiņām, labu 
pārvaldību, ilgtspējīgu attīstību, 
ekonomisko un sociālo virzību un cīņu pret 
terorismu, un cilvēktiesību un 
demokrātisko reformu veicināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzinīgi vērtē Nolīgumu starp ES 
un Vjetnamas valdību, ar ko izveido 
pamatu Vjetnamas dalībai ES krīzes 
pārvarēšanas operācijās un kuru 
parakstīja 2019. gada 17. oktobrī; uzsver, 
ka Vjetnama kļūst par otro partnervalsti 
Āzijā, kas paraksta dalības 
pamatnolīgumu ar ES; uzsver, ka 
nolīgums ir nozīmīgs solis ES un 
Vjetnamas attiecībās;

Or. en

Grozījums Nr. 9
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Phil Bennion

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst Vjetnamas centienus īstenot 
vērienīgu reformu programmu, jo īpaši 
attiecībā uz brīvās tirdzniecības nolīguma 
(BTN) ilgtspējīgas attīstības sadaļā 
iekļautajām vides un darba tiesībām; 
atzinīgi vērtē to, ka Vjetnama ir ratificējusi 
sešas no astoņām SDO pamatkonvencijām, 
proti, Nr. 29 par piespiedu darbu, Nr. 100 
un Nr. 111 par nediskriminēšanu, Nr. 138 
un Nr. 182 par bērnu darbu un pavisam 
nesen — Nr. 98 par tiesībām apvienoties 
organizācijās un koplīgumu slēgšanu; 
aicina Vjetnamas valdību ātri ratificēt 
pārējās konvencijas;

3. atzīst Vjetnamas centienus īstenot 
reformu programmu, jo īpaši attiecībā uz 
brīvās tirdzniecības nolīguma (BTN) 
ilgtspējīgas attīstības sadaļā iekļautajām 
vides un darba tiesībām; atzinīgi vērtē to, 
ka Vjetnama ir ratificējusi sešas no 
astoņām SDO pamatkonvencijām, proti, 
Nr. 29 par piespiedu darbu, Nr. 100 un 
Nr. 111 par nediskriminēšanu, Nr. 138 un 
Nr. 182 par bērnu darbu un pavisam 
nesen — Nr. 98 par tiesībām apvienoties 
organizācijās un koplīgumu slēgšanu; 
aicina Vjetnamas valdību ātri ratificēt un 
pilnībā īstenot pārējās konvencijas; pauž 
nožēlu, ka ilgtspējīgas attīstības sadaļas 
tekstā nav paredzēts pienākums ratificēt 
šīs pārējās konvencijas; aicina attiecināt 
efektīvo mehānismu, kas attiecas uz BTN 
tirdzniecības darbībām, arī uz TIA sadaļu, 
un izveidot skaidru, publisku un saistošu 
grafiku, lai ratificētu SDO Konvenciju Nr. 
87 par biedrošanās brīvību un tiesību 
apvienoties aizsardzību un Konvenciju 
Nr. 105 par piespiedu darba izskaušanu;

Or. en

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

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst Vjetnamas centienus īstenot 
vērienīgu reformu programmu, jo īpaši 
attiecībā uz brīvās tirdzniecības nolīguma 
(BTN) ilgtspējīgas attīstības sadaļā 
iekļautajām vides un darba tiesībām; 

3. atzīst Vjetnamas centienus īstenot 
reformu programmu, jo īpaši attiecībā uz 
brīvās tirdzniecības nolīguma (BTN) 
ilgtspējīgas attīstības sadaļā iekļautajām 
vides un darba tiesībām; atzinīgi vērtē to, 
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atzinīgi vērtē to, ka Vjetnama ir ratificējusi 
sešas no astoņām SDO pamatkonvencijām, 
proti, Nr. 29 par piespiedu darbu, Nr. 100 
un Nr. 111 par nediskriminēšanu, Nr. 138 
un Nr. 182 par bērnu darbu un pavisam 
nesen — Nr. 98 par tiesībām apvienoties 
organizācijās un koplīgumu slēgšanu; 
aicina Vjetnamas valdību ātri ratificēt 
pārējās konvencijas;

ka Vjetnama ir ratificējusi sešas no 
astoņām SDO pamatkonvencijām, proti, 
Nr. 29 par piespiedu darbu, Nr. 100 un 
Nr. 111 par nediskriminēšanu, Nr. 138 un 
Nr. 182 par bērnu darbu un pavisam 
nesen — Nr. 98 par tiesībām apvienoties 
organizācijās un koplīgumu slēgšanu; 
aicina Vjetnamas valdību ātri ratificēt un 
pilnībā īstenot pārējās konvencijas; pauž 
nožēlu, ka sadaļā par ilgtspējīgu attīstību 
nav paredzētas nekādas juridiskas un 
saistošas saistības; aicina izveidot 
publisku un saistošu grafiku, lai ratificētu 
SDO Konvenciju Nr. 87 par biedrošanās 
brīvību un tiesību apvienoties aizsardzību 
un Konvenciju Nr. 105 par piespiedu 
darba izskaušanu;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Traian Băsescu

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst Vjetnamas centienus īstenot 
vērienīgu reformu programmu, jo īpaši 
attiecībā uz brīvās tirdzniecības nolīguma 
(BTN) ilgtspējīgas attīstības sadaļā 
iekļautajām vides un darba tiesībām; 
atzinīgi vērtē to, ka Vjetnama ir ratificējusi 
sešas no astoņām SDO pamatkonvencijām, 
proti, Nr. 29 par piespiedu darbu, Nr. 100 
un Nr. 111 par nediskriminēšanu, Nr. 138 
un Nr. 182 par bērnu darbu un pavisam 
nesen — Nr. 98 par tiesībām apvienoties 
organizācijās un koplīgumu slēgšanu; 
aicina Vjetnamas valdību ātri ratificēt 
pārējās konvencijas;

3. atzīst Vjetnamas centienus īstenot 
vērienīgu reformu programmu, jo īpaši 
attiecībā uz brīvās tirdzniecības nolīguma 
(BTN) ilgtspējīgas attīstības sadaļā 
iekļautajām vides un darba tiesībām; aicina 
Vjetnamas valdību veikt visus attiecīgos 
leģislatīvos un neleģislatīvos pasākumus, 
lai nodrošinātu augstākos iespējamos 
cilvēktiesību standartus, tostarp, bet ne 
tikai, vides un darba standartus, un 
garantēt, ka tie tiek efektīvi ievēroti un 
īstenoti; atzinīgi vērtē to, ka Vjetnama ir 
ratificējusi sešas no astoņām SDO 
pamatkonvencijām, proti, Nr. 29 par 
piespiedu darbu, Nr. 100 un Nr. 111 par 
nediskriminēšanu, Nr. 138 un Nr. 182 par 
bērnu darbu un pavisam nesen — Nr. 98 
par tiesībām apvienoties organizācijās un 
koplīgumu slēgšanu; mudina Vjetnamas 
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valdību ātri ratificēt pārējās konvencijas;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Fabio Massimo Castaldo

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst Vjetnamas centienus īstenot 
vērienīgu reformu programmu, jo īpaši 
attiecībā uz brīvās tirdzniecības nolīguma 
(BTN) ilgtspējīgas attīstības sadaļā 
iekļautajām vides un darba tiesībām; 
atzinīgi vērtē to, ka Vjetnama ir ratificējusi 
sešas no astoņām SDO pamatkonvencijām, 
proti, Nr. 29 par piespiedu darbu, Nr. 100 
un Nr. 111 par nediskriminēšanu, Nr. 138 
un Nr. 182 par bērnu darbu un pavisam 
nesen — Nr. 98 par tiesībām apvienoties 
organizācijās un koplīgumu slēgšanu; 
aicina Vjetnamas valdību ātri ratificēt 
pārējās konvencijas;

3. atzīst Vjetnamas centienus īstenot 
vērienīgu reformu programmu, jo īpaši 
attiecībā uz brīvās tirdzniecības nolīguma 
(BTN) ilgtspējīgas attīstības sadaļā 
iekļautajām vides un darba tiesībām; 
atzinīgi vērtē to, ka Vjetnama ir ratificējusi 
sešas no astoņām SDO pamatkonvencijām, 
proti, Nr. 29 par piespiedu darbu, Nr. 100 
un Nr. 111 par nediskriminēšanu, Nr. 138 
un Nr. 182 par bērnu darbu un pavisam 
nesen — Nr. 98 par tiesībām apvienoties 
organizācijās un koplīgumu slēgšanu; 
aicina Vjetnamas valdību ātri ratificēt 
pārējās konvencijas, proti, Konvenciju 
Nr. 105 par piespiedu darba izskaušanu 
un Konvenciju Nr. 87 par biedrošanās 
brīvību un tiesību apvienoties aizsardzību; 
uzskata, ka valdības piešķirtajai 
aizsardzībai, ko nodrošina minētās 
konvencijas šo valstu iedzīvotājiem, 
vajadzētu būt priekšnoteikumam, lai BTN 
stātos spēkā;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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3. atzīst Vjetnamas centienus īstenot 
vērienīgu reformu programmu, jo īpaši 
attiecībā uz brīvās tirdzniecības nolīguma 
(BTN) ilgtspējīgas attīstības sadaļā 
iekļautajām vides un darba tiesībām; 
atzinīgi vērtē to, ka Vjetnama ir ratificējusi 
sešas no astoņām SDO pamatkonvencijām, 
proti, Nr. 29 par piespiedu darbu, Nr. 100 
un Nr. 111 par nediskriminēšanu, Nr. 138 
un Nr. 182 par bērnu darbu un pavisam 
nesen — Nr. 98 par tiesībām apvienoties 
organizācijās un koplīgumu slēgšanu; 
aicina Vjetnamas valdību ātri ratificēt 
pārējās konvencijas;

3. atzīst Vjetnamas centienus īstenot 
reformu programmu, jo īpaši attiecībā uz 
brīvās tirdzniecības nolīguma (BTN) 
ilgtspējīgas attīstības sadaļā iekļautajām 
vides un darba tiesībām; atzinīgi vērtē to, 
ka Vjetnama ir ratificējusi sešas no 
astoņām SDO pamatkonvencijām, proti, 
Nr. 29 par piespiedu darbu, Nr. 100 un 
Nr. 111 par nediskriminēšanu, Nr. 138 un 
Nr. 182 par bērnu darbu un pavisam 
nesen — Nr. 98 par tiesībām apvienoties 
organizācijās un koplīgumu slēgšanu; 
aicina Vjetnamas valdību ātri ratificēt un 
pilnībā īstenot pārējās konvencijas; tomēr 
uzsver, ka nav iespējams pilnībā īstenot 
SDO konvencijas līdz brīdim, kamēr nav 
pārskatīts Vjetnamas kriminālkodekss 
saskaņā ar starptautiskajiem cilvēktiesību 
standartiem un pienākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Leopoldo López Gil

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst Vjetnamas centienus īstenot 
vērienīgu reformu programmu, jo īpaši 
attiecībā uz brīvās tirdzniecības nolīguma 
(BTN) ilgtspējīgas attīstības sadaļā 
iekļautajām vides un darba tiesībām; 
atzinīgi vērtē to, ka Vjetnama ir ratificējusi 
sešas no astoņām SDO pamatkonvencijām, 
proti, Nr. 29 par piespiedu darbu, Nr. 100 
un Nr. 111 par nediskriminēšanu, Nr. 138 
un Nr. 182 par bērnu darbu un pavisam 
nesen — Nr. 98 par tiesībām apvienoties 
organizācijās un koplīgumu slēgšanu; 
aicina Vjetnamas valdību ātri ratificēt 
pārējās konvencijas;

3. atzīst Vjetnamas centienus īstenot 
vērienīgu reformu programmu, jo īpaši 
attiecībā uz brīvās tirdzniecības nolīguma 
(BTN) ilgtspējīgas attīstības sadaļā 
iekļautajām vides un darba tiesībām; 
atzinīgi vērtē to, ka Vjetnama ir ratificējusi 
sešas no astoņām SDO pamatkonvencijām, 
proti, Nr. 29 par piespiedu darbu, Nr. 100 
un Nr. 111 par nediskriminēšanu, Nr. 138 
un Nr. 182 par bērnu darbu un pavisam 
nesen — Nr. 98 par tiesībām apvienoties 
organizācijās un koplīgumu slēgšanu; 
mudina Vjetnamas valdību ātri ratificēt 
pārējās konvencijas;

Or. es
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Grozījums Nr. 15
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a pauž dziļu nožēlu par to, ka 
Vjetnamā pasliktinās vide cilvēktiesību 
aizstāvjiem un žurnālistiem, un nosoda 
visus vardarbības aktus, politiski 
motivētas apsūdzības, patvaļīgu 
aizturēšanu, slepenas novērošanas 
izmantošanu, aizskaršanu, tiesas 
spriedumus un sodus, kas vērsti uz šīm 
personām; aicina Vjetnamas iestādes 
nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot 
visus cilvēktiesību aizstāvjus un 
pārliecības dēļ ieslodzītās personas, kas 
aizturētas un notiesātas tikai tāpēc, ka 
izmantojušas vārda brīvību, un atcelt 
visas apsūdzības pret šīm personām;

Or. en

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

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka darba tiesības un 
arodbiedrību brīvības, tostarp tās, kas 
ietvertas SDO pamatkonvencijās, netiek 
atspoguļotas faktiskajā kriminālkodeksā; 
joprojām pauž bažas par to, ka Vjetnama 
noraidīja daudzus ieteikumus, kuri tika 
sniegti 2019. gada vispārējā regulārajā 
pārskatā attiecībā uz kriminālkodeksu, lai 
to saskaņotu ar Starptautisko paktu par 
pilsoniskajām un politiskajām tiesībām; 
aicina Vjetnamas iestādes īstenot šos 
ieteikumus, nosakot skaidrus un 
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publiskus kritērijus un grafiku;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Phil Bennion

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. joprojām pauž bažas par 
cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp par 
nāvessoda piemērošanu Vjetnamā; aicina 
Vjetnamu ieviest nāvessoda moratoriju un 
virzīties uz tā atcelšanu; uzsver, ka 
cilvēktiesības ir BTN tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas stūrakmens; 
aicina periodiski izvērtēt nolīguma ietekmi;

4. joprojām pauž bažas par 
cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp par 
nāvessoda piemērošanu Vjetnamā; aicina 
Vjetnamu ieviest nāvessoda moratoriju un 
virzīties uz tā atcelšanu; pauž dziļu nožēlu 
par to, ka pēdējos gados ir krasi 
palielinājies politieslodzīto, cilvēktiesību, 
darba tiesību, reliģisko un vides aktīvistu, 
žurnālistu un blogeru skaits, un prasa 
nekavējoties atbrīvot visas personas, kas 
aizturētas par miermīlīgām darbībām; 
uzsver, ka cilvēktiesībām vajadzētu būt 
BTN tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļas stūrakmenim; pauž nožēlu par to, 
ka BTN ir vērsts uz ierobežotu tiesību 
klāstu, galvenokārt uz galvenajām SDO 
konvencijām; tādēļ aicina izveidot 
visaptverošu cilvēktiesību sadaļu ar 
izpildes mehānismu, lai nodrošinātu, ka to 
praktiski īsteno praksē; aicina veikt 
periodisku neatkarīgu nolīguma ietekmes 
novērtējumu;

Or. en

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

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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4. joprojām pauž bažas par 
cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp par 
nāvessoda piemērošanu Vjetnamā; aicina 
Vjetnamu ieviest nāvessoda moratoriju un 
virzīties uz tā atcelšanu; uzsver, ka 
cilvēktiesības ir BTN tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas stūrakmens; 
aicina periodiski izvērtēt nolīguma 
ietekmi;

4. joprojām pauž bažas par 
cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp par 
nāvessoda piemērošanu Vjetnamā; aicina 
Vjetnamu ieviest nāvessoda moratoriju un 
virzīties uz tā atcelšanu; aicina periodiski 
izvērtēt nolīguma ietekmi; pauž dziļu 
nožēlu par to, ka pēdējos gados ir krasi 
palielinājies politieslodzīto, cilvēktiesību, 
darba tiesību, reliģisko un vides aktīvistu, 
žurnālistu un blogeru skaits, un prasa 
nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot 
visas personas, kas aizturētas par mierīgu 
vārda brīvības izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Malik Azmani, Liesje Schreinemacher, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Petras 
Auštrevičius, Javier Nart

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. joprojām pauž bažas par 
cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp par 
nāvessoda piemērošanu Vjetnamā; aicina 
Vjetnamu ieviest nāvessoda moratoriju un 
virzīties uz tā atcelšanu; uzsver, ka 
cilvēktiesības ir BTN tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas stūrakmens; 
aicina periodiski izvērtēt nolīguma ietekmi;

4. Joprojām pauž lielas bažas par 
dažādiem un nepārtrauktiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem Vjetnamā, tostarp 
represijām pret cilvēktiesību aizstāvjiem 
un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
preses brīvības, vārda un biedrošanās 
brīvības ierobežošanu, kā arī nāvessoda 
piemērošanu; aicina Vjetnamu ieviest 
nāvessoda moratoriju un virzīties uz tā 
atcelšanu; tāpat aicina Vjetnamu atcelt tās 
kiberdrošības tiesību aktus, atbrīvot visus 
politieslodzītos un ieviest ātru grafiku 
pārējo SDO konvenciju ratifikācijai un 
īstenošanai; uzsver, ka cilvēktiesības ir 
BTN tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļas stūrakmens; aicina periodiski 
izvērtēt progresu cilvēktiesību un sociālās 
attīstības jomā, kā arī nolīguma ietekmi;

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. joprojām pauž bažas par 
cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp par 
nāvessoda piemērošanu Vjetnamā; aicina 
Vjetnamu ieviest nāvessoda moratoriju un 
virzīties uz tā atcelšanu; uzsver, ka 
cilvēktiesības ir BTN tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas stūrakmens; 
aicina periodiski izvērtēt nolīguma ietekmi;

4. joprojām pauž bažas par 
cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp par 
nāvessoda piemērošanu Vjetnamā; 
atkārtoti pauž savu jebkādos apstākļos 
nemainīgo nostāju pret nāvessodu; aicina 
Vjetnamu ieviest tūlītēju nāvessoda 
moratoriju, kas būtu solis virzienā uz tā 
atcelšanu; uzsver, ka cilvēktiesībām 
vajadzētu būt BTN tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas 
stūrakmenim; pauž nožēlu, ka tas ir tikai 
vērsts uz ierobežotu tiesību klāstu, 
galvenokārt uz galvenajām SDO 
konvencijām; uzsver, ka tas nav 
pietiekami, un tādēļ aicina to pārskatīt, lai 
visaptverošā veidā iekļautu cilvēktiesības, 
un aicina to papildināt ar izpildes 
mehānismu, kas nodrošinās tā efektīvu 
īstenošanu; aicina periodiski izvērtēt 
nolīguma ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Traian Băsescu

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. joprojām pauž bažas par 
cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp par 
nāvessoda piemērošanu Vjetnamā; aicina 
Vjetnamu ieviest nāvessoda moratoriju un 
virzīties uz tā atcelšanu; uzsver, ka 
cilvēktiesības ir BTN tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas stūrakmens; 
aicina periodiski izvērtēt nolīguma 

4. joprojām pauž bažas par 
cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp par 
nāvessoda piemērošanu Vjetnamā; mudina 
Vjetnamu ieviest nāvessoda moratoriju un 
nekavējoties veikt pasākumus tā 
atcelšanas virzienā; ar bažām norāda, ka 
Vjetnamā joprojām pastāv vārda, 
biedrošanās un miermīlīgas pulcēšanās 
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ietekmi; brīvības ierobežojumi, kā tas jau ir 
vairākkārt uzsvērts 2017. gada 14. 
decembra un 2016. gada 9. jūnija Eiropas 
Parlamenta rezolūcijās, un ka Vjetnamas 
cilvēktiesību situācija rada nopietnas 
bažas un liek pamatoti apšaubīt valsts 
pausto apņemšanos ievērot cilvēktiesības: 
uzsver, ka cilvēktiesības ir BTN 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļas stūrakmens;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Michal Šimečka

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. joprojām pauž bažas par 
cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp par 
nāvessoda piemērošanu Vjetnamā; aicina 
Vjetnamu ieviest nāvessoda moratoriju un 
virzīties uz tā atcelšanu; uzsver, ka 
cilvēktiesības ir BTN tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas stūrakmens; 
aicina periodiski izvērtēt nolīguma ietekmi;

4. joprojām pauž bažas par 
pastāvīgajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, 
tostarp par notiesāšanu, politisko 
iebiedēšanu, uzraudzību, aizskaršanu, 
uzbrukumiem un netaisnīgajiem tiesas 
procesiem, kas vērsti pret politiskajiem 
aktīvistiem, žurnālistiem, blogeriem, 
disidentiem un cilvēktiesību aizstāvjiem, 
kā arī par nāvessoda piemērošanu 
Vjetnamā; aicina Vjetnamu ievērot 
starptautiskās tiesības un starptautiskās 
saistības cilvēktiesību jomā un ieviest 
nāvessoda moratoriju un virzīties uz tā 
atcelšanu; uzsver, ka cilvēktiesības ir BTN 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļas stūrakmens; aicina periodiski 
izvērtēt nolīguma ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Fabio Massimo Castaldo

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. joprojām pauž bažas par 
cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp par 
nāvessoda piemērošanu Vjetnamā; aicina 
Vjetnamu ieviest nāvessoda moratoriju un 
virzīties uz tā atcelšanu; uzsver, ka 
cilvēktiesības ir BTN tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas stūrakmens; 
aicina periodiski izvērtēt nolīguma ietekmi;

4. joprojām pauž bažas par 
cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp par 
nāvessoda piemērošanu Vjetnamā; aicina 
Vjetnamu ieviest nāvessoda moratoriju un 
virzīties uz tā atcelšanu; atgādina, ka 
Vjetnamas valdība nav veikusi nekādus 
grozījumus savos tiesību aktos par valsts 
drošību; gluži pretēji, tā nesen ir 
pastiprinājusi represijas pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem, pilsoniskās sabiedrības 
locekļiem, reliģiskajām grupām un 
personām, kas pauž viedokļus, kas tiek 
uzskatīti par valdību kritizējošiem; aicina 
Vjetnamas valdību grozīt vai atcelt 
kriminālkodeksa pantus, kurus varētu 
ļaunprātīgi izmantot, lai apspiestu 
opozīciju, piemēram, 258. (331) pantu, 
88.(117) pantu un 79.(109) pantu, kā arī 
Likumu par kiberdrošību; uzsver, ka 
cilvēktiesības ir BTN tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas stūrakmens; 
aicina periodiski izvērtēt nolīguma ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Urmas Paet

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. joprojām pauž bažas par 
cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp par 
nāvessoda piemērošanu Vjetnamā; aicina 
Vjetnamu ieviest nāvessoda moratoriju un 
virzīties uz tā atcelšanu; uzsver, ka 
cilvēktiesības ir BTN tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas stūrakmens; 
aicina periodiski izvērtēt nolīguma ietekmi;

4. joprojām pauž bažas par 
cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp par 
nāvessoda piemērošanu Vjetnamā; aicina 
Vjetnamu ieviest nāvessoda moratoriju un 
virzīties uz tā atcelšanu; aicina Vjetnamu 
pārskatīt kriminālkodeksu un jauno 
Likumu par kiberdrošību atbilstoši 
starptautiskajiem standartiem; uzsver, ka 
cilvēktiesības ir BTN tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas stūrakmens; 
aicina periodiski izvērtēt nolīguma ietekmi;
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Or. en

Grozījums Nr. 25
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. joprojām pauž bažas par 
cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp par 
nāvessoda piemērošanu Vjetnamā; aicina 
Vjetnamu ieviest nāvessoda moratoriju un 
virzīties uz tā atcelšanu; uzsver, ka 
cilvēktiesības ir BTN tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas stūrakmens; 
aicina periodiski izvērtēt nolīguma 
ietekmi;

4. joprojām pauž bažas par 
cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp par 
nāvessoda piemērošanu Vjetnamā; aicina 
Vjetnamu ieviest nāvessoda moratoriju un 
virzīties uz tā atcelšanu; uzsver, ka 
cilvēktiesības ir BTN tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas stūrakmens; 
aicina cieši un pastāvīgi izvērtēt nolīguma 
ietekmi uz cilvēktiesībām, izmantojot 
neatkarīgu uzraudzības un sūdzību 
izskatīšanas mehānismu;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Leopoldo López Gil

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. joprojām pauž bažas par 
cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp par 
nāvessoda piemērošanu Vjetnamā; aicina 
Vjetnamu ieviest nāvessoda moratoriju un 
virzīties uz tā atcelšanu; uzsver, ka 
cilvēktiesības ir BTN tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas stūrakmens; 
aicina periodiski izvērtēt nolīguma 
ietekmi;

4. joprojām pauž bažas par 
cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp par 
nāvessoda piemērošanu Vjetnamā; aicina 
Vjetnamu ieviest nāvessoda moratoriju un 
virzīties uz tā atcelšanu; uzsver, ka 
cilvēktiesības ir BTN tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas stūrakmens; 
aicina katru gadu izvērtēt nolīguma 
ietekmi;

Or. es
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Grozījums Nr. 27
Traian Băsescu

Atzinuma projekts
4. punkts – 1. daļa (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

mudina Vjetnamu ievērot starptautiskos 
uzņēmējdarbības un cilvēktiesību 
standartus, atgādinot, ka ANO Vadošajos 
principos uzņēmējdarbībai un 
cilvēktiesībām noteikta prasība stingri 
ievērot piegāžu ķēžu pienācīgu pārbaudi, 
izveidot valstu tiesisko regulējumu, 
kas garantē uzņēmumu atbildību, 
pārredzamību un pārskatatbildību, kā arī 
pienākums novērst un mazināt negatīvu 
ietekmi uz cilvēktiesībām; uzsver, ka ir 
svarīgi uzraudzīt un novērtēt šā nolīguma 
ietekmi uz ilgtspējīgu attīstību, izmantojot 
attiecīgo politiku, praksi, līdzdalības 
procesus un iestādes;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Vjetnamas iestādes atcelt, 
pārskatīt vai grozīt visus represīvos tiesību 
aktus, jo īpaši Kriminālkodeksu, Likumu 
par kiberdrošību un Likumu par ticību un 
reliģiju, un nodrošināt, ka visi tiesību akti 
atbilst starptautiskajiem cilvēktiesību 
standartiem un saistībām, tostarp ICCPR, 
kuram Vjetnama ir pievienojusies; aicina 
valdību saskaņot tiesību aktus, ar kuriem 
reglamentē publiskas pulcēšanās un 
demonstrācijas, lai nodrošinātu to 
atbilstību brīvas pulcēšanās un 
biedrošanās tiesībām;
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Or. en

Grozījums Nr. 29
Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Vjetnamu, parādot, savu 
labo gribu, nekavējoties īstenot iepriekš 
noteiktās cilvēktiesību prasības, kas 
pieņemtas EP 2015. gada 17. decembra 
rezolūcijā par partnerības un sadarbības 
nolīgumu ar Vjetnamu, cita starpā 
pārskatot Kriminālkodeksu, lai 
neapspiestu miermīlīgi izmantotas tiesības 
uz vārda, pulcēšanās un biedrošanās 
brīvību un atbrīvotu pārliecības dēļ 
ieslodzītos;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese, Urmas Paet

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a ņem vērā un attiecīgi pauž nožēlu 
par to, ka ilgtspējības sadaļas tekstā nav 
iekļauta neviena atsauce uz 
cilvēktiesībām, kas ir labas un ilgtspējīgas 
pārvaldības būtisks elements un daļa no 
Eiropas Savienības pamatprincipiem; 
tāpēc ikvienā nolīgumā starp ES un trešo 
valsti vajadzētu kā neatņemamu nolīguma 
sastāvdaļu iekļaut cilvēktiesības;

Or. en
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Grozījums Nr. 31
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Vjetnamas iestādes atcelt 
tās Likumu par kiberdrošību un ierosināt 
tiesību aktus, ar kuriem reglamentē 
publiskas pulcēšanās un demonstrācijas 
saskaņā ar starptautiskajiem tiesību 
aktiem par pulcēšanās un biedrošanās 
brīvību;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b pauž nožēlu par to, ka Eiropas 
Komisija atsakās veikt ES un Vjetnamas 
brīvās tirdzniecības nolīguma ietekmes uz 
cilvēktiesībām novērtējumu, kas ir 
pretrunā ES Ombuda 2015. gada 
lēmumam, kā arī ES rīcības plānam 
cilvēktiesību un demokrātijas jomā; 
aicina Eiropas Komisiju pirms BTN 
ratifikācijas veikt ietekmes uz 
cilvēktiesībām novērtējumu;

Or. en

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

Atzinuma projekts
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4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzsver, ka cilvēktiesībām vajadzētu 
būt BTN tirdzniecības un ilgtspējīgas 
attīstības sadaļas stūrakmenim; pauž 
nožēlu, ka tā vietā uzmanība ir vērsta tikai 
uz ierobežotu tiesību spektru; tādēļ aicina 
izstrādāt visaptverošu sadaļu par 
cilvēktiesībām, iekļaujot īstenošanas 
pasākumus, kritērijus un grafiku; prasa 
periodiski novērtēt nolīguma ietekmi;

Or. en

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

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c pauž nožēlu par to, ka Eiropas 
Komisija ir atteikusies veikt ietekmes uz 
cilvēktiesībām novērtējumu par ES un 
Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgumu, 
un aicina Komisiju to veikt pirms 
nolīguma stāšanās spēkā;

Or. en

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

Atzinuma projekts
4.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.d prasa tirdzniecības un ilgtspējīgas 
attīstības sadaļai piemērot starpvalstu 
strīdu izšķiršanas mehānismu;
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Or. en

Grozījums Nr. 36
Traian Băsescu

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka BTN 13. pantā ietverta 
sadarbības pieeja, kuras pamatā ir kopīgas 
vērtības un intereses, ņemot vērā attiecīgo 
Pušu attīstības līmeņu atšķirības; atzinīgi 
vērtē iespēju, rīkojot viedokļu apmaiņu 
Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
komitejā, pirmām kārtām risināt 
jautājumus, uz kuriem attiecas 13. pants 
par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību; 
atgādina, ka Puse var pieprasīt sasaukt 
ekspertu grupu, lai izskatītu šādus 
jautājumus gadījumā, ja komiteja tos nevar 
apmierinoši atrisināt;

5. uzsver, ka BTN 13. pantā ietverta 
sadarbības pieeja, kuras pamatā ir kopīgas 
vērtības un intereses, ņemot vērā attiecīgo 
Pušu attīstības līmeņu atšķirības; uzsver, 
ka ir svarīgi īstenot visus principus, 
kas paredzēti BTN 13. pantā, piemēram, 
biedrošanās brīvību, visu veidu piespiedu 
vai obligātā darba izskaušanu, bērnu 
darba faktisku atcelšanu; un 
diskriminācijas izskaušanu saistībā ar 
nodarbinātību un profesiju; atzinīgi vērtē 
iespēju, rīkojot viedokļu apmaiņu 
Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
komitejā, pirmām kārtām risināt 
jautājumus, uz kuriem attiecas 13. pants 
par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību; 
atgādina, ka Puse var pieprasīt sasaukt 
ekspertu grupu, lai izskatītu šādus 
jautājumus gadījumā, ja komiteja tos nevar 
apmierinoši atrisināt;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Phil Bennion

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka BTN 13. pantā ietverta 
sadarbības pieeja, kuras pamatā ir kopīgas 
vērtības un intereses, ņemot vērā attiecīgo 
Pušu attīstības līmeņu atšķirības; atzinīgi 
vērtē iespēju, rīkojot viedokļu apmaiņu 

5. uzsver, ka BTN 13. pantā ietverta 
sadarbības pieeja, kuras pamatā ir kopīgas 
vērtības un intereses, ņemot vērā attiecīgo 
Pušu attīstības līmeņu atšķirības; atzinīgi 
vērtē iespēju, rīkojot viedokļu apmaiņu 
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Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
komitejā, pirmām kārtām risināt 
jautājumus, uz kuriem attiecas 13. pants 
par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību; 
atgādina, ka Puse var pieprasīt sasaukt 
ekspertu grupu, lai izskatītu šādus 
jautājumus gadījumā, ja komiteja tos 
nevar apmierinoši atrisināt;

Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
komitejā, pirmām kārtām risināt 
jautājumus, uz kuriem attiecas 13. pants 
par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību; 
pauž nožēlu par to, ka gadījumā, ja 
jautājumi netiek atrisināti, otrais 
mehānisms, kas ļauj Pusei pieprasīt 
neatkarīgu ekspertu grupu, joprojām 
ir atkarīgs no pašu Pušu vēlmes un 
procedūras;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka BTN 13. pantā ietverta 
sadarbības pieeja, kuras pamatā ir kopīgas 
vērtības un intereses, ņemot vērā attiecīgo 
Pušu attīstības līmeņu atšķirības; atzinīgi 
vērtē iespēju, rīkojot viedokļu apmaiņu 
Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
komitejā, pirmām kārtām risināt 
jautājumus, uz kuriem attiecas 13. pants 
par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību; 
atgādina, ka Puse var pieprasīt sasaukt 
ekspertu grupu, lai izskatītu šādus 
jautājumus gadījumā, ja komiteja tos 
nevar apmierinoši atrisināt;

5. uzsver, ka BTN 13. pantā ietverta 
sadarbības pieeja, kuras pamatā ir kopīgas 
vērtības un intereses, ņemot vērā attiecīgo 
Pušu attīstības līmeņu atšķirības; atzinīgi 
vērtē iespēju, rīkojot viedokļu apmaiņu 
Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
komitejā, pirmām kārtām risināt 
jautājumus, uz kuriem attiecas 13. pants 
par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību; 
pauž nožēlu par to, ka gadījumā, ja 
jautājumi netiek atrisināti, otrais 
mehānisms, kas ļauj Pusei pieprasīt 
neatkarīgu ekspertu grupu, joprojām ir 
atkarīgs no pašu Pušu vēlmes un 
procedūras;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka BTN 13. pantā ietverta 
sadarbības pieeja, kuras pamatā ir kopīgas 
vērtības un intereses, ņemot vērā attiecīgo 
Pušu attīstības līmeņu atšķirības; atzinīgi 
vērtē iespēju, rīkojot viedokļu apmaiņu 
Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
komitejā, pirmām kārtām risināt 
jautājumus, uz kuriem attiecas 13. pants 
par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību; 
atgādina, ka Puse var pieprasīt sasaukt 
ekspertu grupu, lai izskatītu šādus 
jautājumus gadījumā, ja komiteja tos 
nevar apmierinoši atrisināt;

5. uzsver, ka BTN 13. pantā ietverta 
sadarbības pieeja, kuras pamatā ir kopīgas 
vērtības un intereses, ņemot vērā attiecīgo 
Pušu attīstības līmeņu atšķirības; atzinīgi 
vērtē iespēju, rīkojot viedokļu apmaiņu 
Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
komitejā, pirmām kārtām risināt 
jautājumus, uz kuriem attiecas 13. pants 
par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību; 
pauž nožēlu par to, ka gadījumā, ja 
jautājumi netiek atrisināti, otrais 
mehānisms, kas ļauj Pusei pieprasīt 
ekspertu grupu, joprojām ir atkarīgs no 
Pušu vēlmes un tam trūkst juridisku 
garantiju;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Phil Bennion

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a mudina izveidot cilvēktiesību 
uzraudzības mehānismu un neatkarīgu 
sūdzību izskatīšanas mehānismu, kas 
nodrošinātu efektīvu tiesisko aizsardzību 
skartajiem iedzīvotājiem un vietējām 
ieinteresētajām personām, lai novērstu 
iespējamo negatīvo ietekmi uz 
cilvēktiesībām un lai izveidotu strīdu 
izšķiršanas mehānismu, kas varētu būt 
līdzvērtīgs tirgus piekļuves 
nodrošināšanas mehānismiem, paredzot 
naudassodus un tirdzniecības 
priekšrocību izmantošanas apturēšana;

Or. en

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

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a mudina izveidot neatkarīgu 
sūdzību mehānismu, kas sniegtu 
skartajiem iedzīvotājiem un vietējām 
ieinteresētajām personām efektīvus 
tiesiskās aizsardzības līdzekļus, lai 
novērstu iespējamo negatīvo ietekmi uz 
cilvēktiesībām un lai izveidotu strīdu 
izšķiršanas mehānismu, kurā būtu 
paredzēti naudassodi un tirdzniecības 
priekšrocību izmantošanas apturēšana;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina izveidot Vjetnamas 
Nacionālās asamblejas un EP 
starpparlamentāro grupu, lai ātri 
izveidotu plašu un pēc iespējas 
neatkarīgāku vietējo konsultantu grupu 
(VKG); atgādina pilnvarotu vietējo 
konsultantu grupu nozīmi, īstenojot 
centienus uzraudzīt un rūpīgi pārbaudīt 
BTN pareizu īstenošanu;

Or. en

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

Atzinuma projekts
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6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka BTN rada institucionāli 
un juridiski saistošu saikni ar PCA; norāda, 
ka PCA 1. pantā ir ietverta standarta 
cilvēktiesību klauzula, kas var izraisīt 
attiecīgus pasākumus, tostarp galējas 
nepieciešamības gadījumā — PCA vai tā 
daļu darbības tūlītēju apturēšanu;

6. uzsver, ka BTN rada institucionāli 
un juridiski saistošu saikni ar PCA; norāda, 
ka PCA 1. pantā ir ietverta standarta 
cilvēktiesību klauzula, kas var izraisīt 
attiecīgus pasākumus, tostarp galējas 
nepieciešamības gadījumā — PCA vai tā 
daļu darbības tūlītēju apturēšanu; atgādina, 
ka Eiropas Ombuds Lietā 
Nr. 1409/2014/MHZ par ES un 
Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgumu 
konstatēja, ka ES un Vjetnamas BTN un 
citi tradicionālie instrumenti, piemēram, 
„būtisko elementu” klauzulas un 
cilvēktiesību dialogs nav pietiekami 
pienācīgai ES saistību ievērošanai, jo 
īpaši gadījumos, kad trešās valsts tiesību 
akti neatbilst starptautiskajiem 
cilvēktiesību standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese, Urmas Paet

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka BTN rada institucionāli 
un juridiski saistošu saikni ar PCA; norāda, 
ka PCA 1. pantā ir ietverta standarta 
cilvēktiesību klauzula, kas var izraisīt 
attiecīgus pasākumus, tostarp galējas 
nepieciešamības gadījumā — PCA vai tā 
daļu darbības tūlītēju apturēšanu;

6. uzsver, ka BTN rada institucionāli 
un juridiski saistošu saikni ar PCA; norāda, 
ka PCA 1. pantā ir ietverta standarta 
cilvēktiesību klauzula, kas var izraisīt 
attiecīgus pasākumus, tostarp galējas 
nepieciešamības gadījumā — PCA vai tā 
daļu darbības tūlītēju apturēšanu; tomēr 
norāda, ka nav bijis precedenta, kad ES 
būtu apturējusi divpusējo tirdzniecības 
nolīgumu darbību, un uzskata, ka, lai šādi 
nosacījumi būtu ticami, nolīgumu 
pārkāpumiem ir jārada sekas;

Or. en
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Grozījums Nr. 45
Isabel Wiseler-Lima

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka BTN rada institucionāli 
un juridiski saistošu saikni ar PCA; norāda, 
ka PCA 1. pantā ir ietverta standarta 
cilvēktiesību klauzula, kas var izraisīt 
attiecīgus pasākumus, tostarp galējas 
nepieciešamības gadījumā — PCA vai tā 
daļu darbības tūlītēju apturēšanu;

6. uzsver, ka BTN rada institucionāli 
un juridiski saistošu saikni ar PCA; norāda, 
ka PCA 1. pantā ir ietverta standarta 
cilvēktiesību klauzula, kas var izraisīt 
attiecīgus pasākumus, tostarp galējas 
nepieciešamības gadījumā — PCA vai tā 
daļu darbības tūlītēju apturēšanu; prasa 
izveidot mehānismu, lai uzraudzītu 
cilvēktiesību klauzulas īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Traian Băsescu

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka BTN rada institucionāli 
un juridiski saistošu saikni ar PCA; norāda, 
ka PCA 1. pantā ir ietverta standarta 
cilvēktiesību klauzula, kas var izraisīt 
attiecīgus pasākumus, tostarp galējas 
nepieciešamības gadījumā — PCA vai tā 
daļu darbības tūlītēju apturēšanu;

6. uzsver, ka BTN rada institucionāli 
un juridiski saistošu saikni ar PCA; norāda, 
ka PCA 1. pantā ir ietverta standarta 
cilvēktiesību klauzula, kas var izraisīt 
attiecīgus pasākumus, tostarp galējas 
nepieciešamības gadījumā — PCA vai tā 
daļu darbības tūlītēju apturēšanu, ja 
periodiskā novērtējuma laikā 
noskaidrojas centienu vai redzamu 
rezultātu trūkums;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā
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Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina ES un Vjetnamu izveidot 
neatkarīgu uzraudzības un sūdzību 
iesniegšanas mehānismu attiecībā uz 
cilvēktiesībām, nodrošinot skartajām 
personām un vietējām ieinteresētajām 
personām efektīvus tiesiskās aizsardzības 
līdzekļus un instrumentu, ar ko novērst 
iespējamo negatīvo ietekmi uz 
cilvēktiesībām, kas izriet no brīvās 
tirdzniecības nolīguma;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina Komisiju palielināt 
tehnisko palīdzību un pieejamo 
finansējumu Vjetnamai un tās neatkarīgajai 
pilsoniskajai sabiedrībai, lai atbalstītu 
Vjetnamas atbilstību starptautiskajām 
saistībām cilvēktiesību jomā un uzraudzītu 
pareizu BTN 13. panta īstenošanu.

7. mudina Komisiju palielināt 
tehnisko palīdzību un pieejamo 
finansējumu Vjetnamai un tās neatkarīgajai 
pilsoniskajai sabiedrībai, lai atbalstītu 
Vjetnamas atbilstību starptautiskajām 
saistībām cilvēktiesību jomā un uzraudzītu 
pareizu BTN 13. panta īstenošanu; ar 
bažām norāda, ka Vjetnamas neatkarīga 
pilsoniskā sabiedrība ir ļoti apspiesta un 
lielā mērā darbojas slepeni, jo baidās no 
vajāšanas un atriebības; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka patiesi neatkarīgas 
pilsoniskās sabiedrības grupas tiks 
iekļautas vietējās konsultantu grupās, kas 
paredzētas ilgtspējīgas attīstības sadaļā, 
un aicina Komisiju precizēt, kādi 
mehānismi tiks ieviesti, lai nodrošinātu, 
ka tās var pienācīgi un droši uzņemties 
savu lomu, nebaidoties no represijām;
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Or. en

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

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina Komisiju palielināt 
tehnisko palīdzību un pieejamo 
finansējumu Vjetnamai un tās neatkarīgajai 
pilsoniskajai sabiedrībai, lai atbalstītu 
Vjetnamas atbilstību starptautiskajām 
saistībām cilvēktiesību jomā un uzraudzītu 
pareizu BTN 13. panta īstenošanu.

7. mudina Komisiju palielināt 
tehnisko palīdzību un pieejamo 
finansējumu Vjetnamai un tās neatkarīgajai 
pilsoniskajai sabiedrībai, lai atbalstītu 
Vjetnamas atbilstību starptautiskajām 
saistībām cilvēktiesību jomā un uzraudzītu 
pareizu BTN 13. panta īstenošanu; ar 
bažām norāda, ka Vjetnamas pilsoniskā 
sabiedrība ir saskārusies ar vardarbīgām 
represijām; aicina Komisiju norādīt, 
kuras no Vjetnamas neatkarīgās 
pilsoniskās sabiedrības grupām tiks 
iekļautas vietējo konsultantu grupās un 
kā tā nodrošinās to neatkarības 
saglabāšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Fabio Massimo Castaldo

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina Komisiju palielināt 
tehnisko palīdzību un pieejamo 
finansējumu Vjetnamai un tās neatkarīgajai 
pilsoniskajai sabiedrībai, lai atbalstītu 
Vjetnamas atbilstību starptautiskajām 
saistībām cilvēktiesību jomā un uzraudzītu 
pareizu BTN 13. panta īstenošanu.

7. mudina Komisiju palielināt 
tehnisko palīdzību un pieejamo 
finansējumu Vjetnamai un tās neatkarīgajai 
pilsoniskajai sabiedrībai, lai atbalstītu 
Vjetnamas atbilstību starptautiskajām 
saistībām cilvēktiesību jomā un uzraudzītu 
pareizu BTN 13. panta īstenošanu; šajā 
sakarībā aicina Eiropas Komisiju 
nodrošināt, ka tiek izveidots efektīvs un 
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neatkarīgs uzraudzības un sūdzību 
izskatīšanas mehānisms cilvēktiesību 
aizsardzības jomā, un nodrošināt, ka 
vietējo konsultantu grupu Vjetnamā veido 
patiesi neatkarīgi un objektīvi locekļi;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Phil Bennion

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina Komisiju palielināt 
tehnisko palīdzību un pieejamo 
finansējumu Vjetnamai un tās neatkarīgajai 
pilsoniskajai sabiedrībai, lai atbalstītu 
Vjetnamas atbilstību starptautiskajām 
saistībām cilvēktiesību jomā un uzraudzītu 
pareizu BTN 13. panta īstenošanu.

7. mudina Komisiju palielināt 
tehnisko palīdzību un pieejamo 
finansējumu Vjetnamai un tās neatkarīgajai 
pilsoniskajai sabiedrībai, lai atbalstītu 
Vjetnamas atbilstību starptautiskajām 
saistībām cilvēktiesību jomā un uzraudzītu 
pareizu BTN 13. panta īstenošanu; ar 
bažām norāda, ka Vjetnamas neatkarīga 
pilsoniskā sabiedrība ir saskārusies 
ar smagām represijām un lielā mērā 
darbojas slepeni, jo baidās no vajāšanas 
un atriebības;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Leopoldo López Gil

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina Komisiju palielināt 
tehnisko palīdzību un pieejamo 
finansējumu Vjetnamai un tās 
neatkarīgajai pilsoniskajai sabiedrībai, lai 
atbalstītu Vjetnamas atbilstību 
starptautiskajām saistībām cilvēktiesību 
jomā un uzraudzītu pareizu BTN 13. panta 

7. mudina Komisiju palielināt 
tehnisko palīdzību Vjetnamai un pieejamo 
finansējumu tās neatkarīgās pilsoniskās 
sabiedrības veiksmīgai attīstībai, lai 
atbalstītu Vjetnamas atbilstību 
starptautiskajām saistībām cilvēktiesību 
jomā un uzraudzītu pareizu BTN 13. panta 



AM\1192533LV.docx 31/35 PE643.185v01-00

LV

īstenošanu. īstenošanu.

Or. es

Grozījums Nr. 53
Phil Bennion

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka Eiropas Parlamentam ir 
cieši jāseko un jāuzrauga notikumu 
attīstība Vjetnamā un visu BTN daļu 
īstenošana pēc tā stāšanās spēkā, lai 
Eiropas Parlaments varētu reaģēt uz 
norisēm uz vietas dokumentētu un 
pierādītu nopietnu cilvēktiesību 
pārkāpumu gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Phil Bennion

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b pauž stingru pārliecību, ka ir 
jāuzlabo tiesiskums, laba pārvaldība, 
ilgtspējīga attīstība un cilvēktiesību 
ievērošana Vjetnamā; iesaka Eiropas 
Parlamentam sniegt piekrišanu tikai 
tad, kad Vjetnamas valdība ar ES 
Komisiju ir vienojusies par 
grafiku attiecībā uz cilvēktiesību stāvokļa 
uzlabošanu Vjetnamā, tostarp par 
priekšlikumiem pārskatīt tos 
kriminālkodeksa aspektus, kuri pašlaik 
nosaka vārda, biedrošanās un pulcēšanās 
brīvības ierobežojumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 55
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina Komisiju un Ārējās 
darbības dienestu oficiāli ziņot Eiropas 
Parlamentam pirms piekrišanas 
balsojuma par brīvās tirdzniecības 
nolīgumu attiecībā uz Vjetnamas 
apņemšanos panākt progresu saistībā ar 
virkni cilvēktiesību jautājumu, tostarp 
atbrīvot tos, kuri ir apcietinājumā tikai 
par miermīlīgu opozīcijas uzskatu 
paušanu, pārskatīt Kriminālkodeksu un 
Likumu par kiberdrošību, un Likumu par 
ticību un reliģiju, lai tie atbilstu 
starptautiskajiem cilvēktiesību 
standartiem, atzīt neatkarīgas 
arodbiedrības un ratificēt 
SDO Konvenciju Nr. 87 un Nr. 105, jo 
cilvēktiesību un brīvību ievērošanai 
saskaņā ar Vjetnamas saistībām, kas 
paredzētas PSN, ir būtiska nozīme ES un 
Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma 
ratificēšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese, Urmas Paet

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a norāda, ka Vjetnamas pilsoniskai 
sabiedrībai nav atļauts darboties brīvi 
un bez valsts iejaukšanās, jo Vjetnamā 
joprojām pastāv vārda, pulcēšanās un 
biedrošanās brīvības ierobežojumi; šajā 



AM\1192533LV.docx 33/35 PE643.185v01-00

LV

sakarībā aicina Komisiju nodrošināt, lai 
pilsoniskās sabiedrības grupas, jo īpaši 
tās, kuras būs vietējo konsultantu grupu 
sastāvā, varētu darboties neatkarīgi, 
objektīvi, rūpīgi un droši no jebkādām 
sekām;

Or. en

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

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina veidot ciešāku sadarbību ar 
Eiropas Parlamentu, lai sagatavotu 
ikgadējos cilvēktiesību dialogus, pārskata 
sanāksmes un atjauninātu ES valsts 
cilvēktiesību stratēģiju attiecībā uz 
Vjetnamu;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b pauž stingru pārliecību, ka ir 
jāuzlabo tiesiskums, laba pārvaldība, 
ilgtspējīga attīstība un cilvēktiesību 
ievērošana Vjetnamā; tādēļ aicina 
Parlamentu sniegt piekrišanu tikai tad, 
kad tas uzskata, ka šie ieteikumi, jo īpaši 
visu politieslodzīto atbrīvošana, 
kriminālkodeksa pārskatīšana, vārda 
brīvība, biedrošanās brīvība, pulcēšanās 
brīvība, pārvietošanās brīvība un 
informācijas brīvība, ir juridiski un 
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efektīvi aizsargāti;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b uzsver, ka Eiropas Parlamentam ir 
cieši jāvēro un jāuzrauga visu BTN daļu 
īstenošana; tādēļ aicina augsto 
pārstāvi/Komisijas priekšsēdētāja vietnieci 
regulāri informēt Eiropas Parlamentu par 
cilvēktiesību attīstību uz vietas, tostarp 
attiecībā uz augsta līmeņa sanāksmēm, ko 
viņa var rīkot, un cilvēktiesību dialogiem 
ar valsti;

Or. en

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

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b tādēļ aicina EP dot piekrišanu 
nolīgumiem tikai tad, ja šie ieteikumi ir 
juridiski un efektīvi aizsargāti;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā
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Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.c uzskata, ka ES un Vjetnamas BTN 
ratifikācija būtu jāveic tikai tad, kad 
Vjetnamas iestādes pauž savu 
apņemšanos, tostarp skaidru grafiku, 
pārskatīt savu Kriminālkodeksu un 
Likumu par kiberdrošību saskaņā ar 
starptautiskajiem cilvēktiesību 
standartiem, atzīt neatkarīgas 
arodbiedrības un ratificēt SDO 
Konvenciju Nr. 87 un Nr. 105;

Or. en


