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Amendement 1
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat het Parlement 
op 17 december 2015 zijn goedkeuring 
heeft gehecht aan de kaderovereenkomst 
inzake een breed partnerschap en 
samenwerking tussen de EU en Vietnam1, 
waarin toekomstige betrekkingen zijn 
vastgelegd en waarmee nadere 
samenwerking op het vlak van mondiale en 
regionale kwesties moet worden 
bevorderd;

1. herinnert eraan dat het Parlement 
op 17 december 2015 zijn goedkeuring 
heeft gehecht aan de kaderovereenkomst 
inzake een breed partnerschap en 
samenwerking tussen de EU en Vietnam1, 
waarin toekomstige betrekkingen zijn 
vastgelegd en waarmee nadere 
samenwerking op het vlak van mondiale en 
regionale kwesties moet worden 
bevorderd; betreurt dat de Commissie 
vooraf geen uitgebreide 
mensenrechteneffectbeoordeling heeft 
uitgevoerd; verzoekt de Commissie dit nu 
te doen; merkt met bezorgdheid op dat 
ernstige schendingen van de 
mensenrechten sinds de inwerkingtreding 
van de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst (PSO) nog 
zijn toegenomen;

_________________ _________________
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0467. 1 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0467.

Or. en

Amendement 2
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat het Parlement 
op 17 december 2015 zijn goedkeuring 
heeft gehecht aan de kaderovereenkomst 
inzake een breed partnerschap en 
samenwerking tussen de EU en Vietnam1, 

1. herinnert eraan dat het Parlement 
op 17 december 2015 zijn goedkeuring 
heeft gehecht aan de kaderovereenkomst 
inzake een breed partnerschap en 
samenwerking tussen de EU en Vietnam1, 
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waarin toekomstige betrekkingen zijn 
vastgelegd en waarmee nadere 
samenwerking op het vlak van mondiale en 
regionale kwesties moet worden 
bevorderd;

waarin toekomstige betrekkingen zijn 
vastgelegd en waarmee nadere 
samenwerking op het vlak van mondiale en 
regionale kwesties moet worden 
bevorderd; merkt met bezorgdheid op dat 
ernstige schendingen van de 
mensenrechten sinds de inwerkingtreding 
van de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst (PSO) nog 
zijn toegenomen;

_________________ _________________
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0467. 1 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0467.

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat het Parlement 
op 17 december 2015 zijn goedkeuring 
heeft gehecht aan de kaderovereenkomst 
inzake een breed partnerschap en 
samenwerking tussen de EU en Vietnam1, 
waarin toekomstige betrekkingen zijn 
vastgelegd en waarmee nadere 
samenwerking op het vlak van mondiale en 
regionale kwesties moet worden 
bevorderd;

1. herinnert eraan dat het Parlement 
op 17 december 2015 zijn goedkeuring 
heeft gehecht aan de kaderovereenkomst 
inzake een breed partnerschap en 
samenwerking tussen de EU en Vietnam1, 
waarin toekomstige betrekkingen zijn 
vastgelegd en waarmee nadere 
samenwerking op het vlak van mondiale en 
regionale kwesties moet worden 
bevorderd; merkt met bezorgdheid op dat 
er sinds de inwerkingtreding van de 
partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst (PSO) nog 
steeds ernstige schendingen van de 
mensenrechten plaatsvinden;

_________________ _________________
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0467. 1 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0467.

Or. en
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Amendement 4
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat het Parlement 
de Commissie in 2014 heeft verzocht de 
voorgenomen vrijhandelsovereenkomst 
met Vietnam aan een 
mensenrechteneffectbeoordeling te 
onderwerpen, een oproep die in 2015 door 
de Europese Ombudsman is 
overgenomen, en merkt op dat een 
dergelijke beoordeling nog moet 
plaatsvinden; herhaalt het verzoek aan de 
Commissie om voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van de overeenkomst 
een dergelijke beoordeling uit te voeren;

Or. en

Amendement 5
Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vestigt de aandacht op het 
strategisch belang van Vietnam als cruciale 
partner van de EU in Zuidoost-Azië en te 
midden van de ASEAN-landen, specifiek, 
maar niet uitsluitend, in verband met de 
onderhandelingen op het gebied van 
klimaatverandering, goed bestuur, 
duurzame ontwikkeling, economische en 
maatschappelijke vooruitgang en 
terrorismebestrijding;

2. vestigt de aandacht op het 
strategisch belang van Vietnam als cruciale 
partner van de EU in Zuidoost-Azië en te 
midden van de ASEAN-landen, specifiek, 
maar niet uitsluitend, in verband met de 
onderhandelingen op het gebied van 
klimaatverandering, goed bestuur, 
duurzame ontwikkeling, economische en 
maatschappelijke vooruitgang en 
terrorismebestrijding; benadrukt dat het 
van belang is dat de EU en Vietnam de 
Overeenkomst van Parijs volledig naleven 
en uitvoeren;

Or. en
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Amendement 6
Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vestigt de aandacht op het 
strategisch belang van Vietnam als cruciale 
partner van de EU in Zuidoost-Azië en te 
midden van de ASEAN-landen, specifiek, 
maar niet uitsluitend, in verband met de 
onderhandelingen op het gebied van 
klimaatverandering, goed bestuur, 
duurzame ontwikkeling, economische en 
maatschappelijke vooruitgang en 
terrorismebestrijding;

2. vestigt de aandacht op het 
strategisch belang van Vietnam als cruciale 
partner van de EU in Zuidoost-Azië en te 
midden van de ASEAN-landen, specifiek, 
maar niet uitsluitend, in verband met de 
onderhandelingen op het gebied van 
klimaatverandering, goed bestuur, 
duurzame ontwikkeling, veiligheid, 
economische en maatschappelijke 
vooruitgang en terrorismebestrijding; 
merkt op dat Vietnam in 2020 voorzitter 
van de ASEAN is;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. vestigt de aandacht op het 
strategisch belang van Vietnam als cruciale 
partner van de EU in Zuidoost-Azië en te 
midden van de ASEAN-landen, specifiek, 
maar niet uitsluitend, in verband met de 
onderhandelingen op het gebied van 
klimaatverandering, goed bestuur, 
duurzame ontwikkeling, economische en 
maatschappelijke vooruitgang en 
terrorismebestrijding;

2. vestigt de aandacht op het 
strategisch belang van Vietnam als cruciale 
partner van de EU in Zuidoost-Azië en te 
midden van de ASEAN-landen, specifiek, 
maar niet uitsluitend, in verband met de 
onderhandelingen op het gebied van 
klimaatverandering, goed bestuur, 
duurzame ontwikkeling, economische en 
maatschappelijke vooruitgang, 
terrorismebestrijding en de bevordering 
van de mensenrechten en democratische 
hervormingen;

Or. en
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Amendement 8
Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is ingenomen met de op 17 oktober 
2019 ondertekende overeenkomst tussen 
de EU en de regering van Vietnam tot 
vaststelling van een kader voor de 
deelname van Vietnam aan de 
crisisbeheersingsoperaties van de EU; 
onderstreept dat Vietnam het tweede 
partnerland in Azië wordt dat een 
deelnamekaderovereenkomst met de EU 
ondertekent; benadrukt dat de 
overeenkomst een belangrijke stap 
voorwaarts is in de betrekkingen tussen de 
EU en Vietnam;

Or. en

Amendement 9
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. neemt kennis van de inspanningen 
van Vietnam om ambitieuze hervormingen 
door te voeren, in het bijzonder met 
betrekking tot de milieu- en arbeidsrechten 
in het hoofdstuk van de 
vrijhandelsovereenkomst over duurzame 
ontwikkeling; is ingenomen met de 
ratificatie van zes van de acht 
kernverdragen van de IAO, namelijk nr. 29 
over dwangarbeid, nrs. 100 en 111 over 
non-discriminatie, nrs. 138 en 182 over 
kinderarbeid, en, meest recentelijk, nr. 98 
over het recht op organisatie en collectieve 
onderhandelingen; dringt erop aan dat de 

3. neemt kennis van de inspanningen 
van Vietnam om hervormingen door te 
voeren, in het bijzonder met betrekking tot 
de milieu- en arbeidsrechten in het 
hoofdstuk van de vrijhandelsovereenkomst 
over duurzame ontwikkeling; is ingenomen 
met de ratificatie van zes van de acht 
kernverdragen van de IAO, namelijk nr. 29 
over dwangarbeid, nrs. 100 en 111 over 
non-discriminatie, nrs. 138 en 182 over 
kinderarbeid, en, meest recentelijk, nr. 98 
over het recht op organisatie en collectieve 
onderhandelingen; dringt erop aan dat de 
Vietnamese regering ook de overige 
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Vietnamese regering ook de overige 
verdragen onverwijld ratificeert;

verdragen onverwijld ratificeert en volledig 
uitvoert; betreurt dat de tekst van het 
hoofdstuk over duurzame ontwikkeling 
geen verplichting schept om deze 
resterende verdragen te ratificeren; vraagt 
om het doeltreffende mechanisme dat van 
toepassing is op de handelsbepalingen van 
de vrijhandelsovereenkomst, uit te breiden 
tot het hoofdstuk over handel en 
duurzame ontwikkeling en dringt aan op 
een duidelijk, openbaar en bindend 
tijdpad voor de ratificatie van de IAO-
verdragen nr. 87 betreffende de vrijheid 
tot het oprichten van vakverenigingen en 
de bescherming van het 
vakverenigingsrecht en nr. 105 
betreffende de afschaffing van 
gedwongen arbeid;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. neemt kennis van de inspanningen 
van Vietnam om ambitieuze hervormingen 
door te voeren, in het bijzonder met 
betrekking tot de milieu- en arbeidsrechten 
in het hoofdstuk van de 
vrijhandelsovereenkomst over duurzame 
ontwikkeling; is ingenomen met de 
ratificatie van zes van de acht 
kernverdragen van de IAO, namelijk nr. 29 
over dwangarbeid, nrs. 100 en 111 over 
non-discriminatie, nrs. 138 en 182 over 
kinderarbeid, en, meest recentelijk, nr. 98 
over het recht op organisatie en collectieve 
onderhandelingen; dringt erop aan dat de 
Vietnamese regering ook de overige 
verdragen onverwijld ratificeert;

3. neemt kennis van de inspanningen 
van Vietnam om hervormingen door te 
voeren, in het bijzonder met betrekking tot 
de milieu- en arbeidsrechten in het 
hoofdstuk van de vrijhandelsovereenkomst 
over duurzame ontwikkeling; is ingenomen 
met de ratificatie van zes van de acht 
kernverdragen van de IAO, namelijk nr. 29 
over dwangarbeid, nrs. 100 en 111 over 
non-discriminatie, nrs. 138 en 182 over 
kinderarbeid, en, meest recentelijk, nr. 98 
over het recht op organisatie en collectieve 
onderhandelingen; dringt erop aan dat de 
Vietnamese regering ook de overige 
verdragen onverwijld ratificeert en volledig 
uitvoert; betreurt dat het hoofdstuk over 
duurzame ontwikkeling geen juridisch 
bindende verplichting schept; dringt aan 



AM\1192533NL.docx 9/40 PE643.185v01-00

NL

op een openbaar en bindend tijdschema 
voor de ratificatie van de IAO-verdragen 
nr. 87 betreffende de vrijheid tot het 
oprichten van vakverenigingen en de 
bescherming van het vakverenigingsrecht 
en nr. 105 betreffende de afschaffing van 
gedwongen arbeid;

Or. en

Amendement 11
Traian Băsescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. neemt kennis van de inspanningen 
van Vietnam om ambitieuze hervormingen 
door te voeren, in het bijzonder met 
betrekking tot de milieu- en arbeidsrechten 
in het hoofdstuk van de 
vrijhandelsovereenkomst over duurzame 
ontwikkeling; is ingenomen met de 
ratificatie van zes van de acht 
kernverdragen van de IAO, namelijk nr. 29 
over dwangarbeid, nrs. 100 en 111 over 
non-discriminatie, nrs. 138 en 182 over 
kinderarbeid, en, meest recentelijk, nr. 98 
over het recht op organisatie en collectieve 
onderhandelingen; dringt erop aan dat de 
Vietnamese regering ook de overige 
verdragen onverwijld ratificeert;

3. neemt kennis van de inspanningen 
van Vietnam om ambitieuze hervormingen 
door te voeren, in het bijzonder met 
betrekking tot de milieu- en arbeidsrechten 
in het hoofdstuk van de 
vrijhandelsovereenkomst over duurzame 
ontwikkeling; dringt er bij de Vietnamese 
regering op aan alle passende wetgevende 
en niet-wetgevende maatregelen te nemen 
om de hoogst haalbare normen op het 
gebied van de mensenrechten te 
waarborgen, met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot, milieu- en arbeidsnormen, en 
te waarborgen dat deze daadwerkelijk 
worden nageleefd en uitgevoerd; is 
ingenomen met de ratificatie van zes van 
de acht kernverdragen van de IAO, 
namelijk nr. 29 over dwangarbeid, nrs. 100 
en 111 over non-discriminatie, nrs. 138 en 
182 over kinderarbeid, en, meest 
recentelijk, nr. 98 over het recht op 
organisatie en collectieve 
onderhandelingen; dringt erop aan dat de 
Vietnamese regering ook de overige 
verdragen onverwijld ratificeert;

Or. en
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Amendement 12
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. neemt kennis van de inspanningen 
van Vietnam om ambitieuze hervormingen 
door te voeren, in het bijzonder met 
betrekking tot de milieu- en arbeidsrechten 
in het hoofdstuk van de 
vrijhandelsovereenkomst over duurzame 
ontwikkeling; is ingenomen met de 
ratificatie van zes van de acht 
kernverdragen van de IAO, namelijk nr. 29 
over dwangarbeid, nrs. 100 en 111 over 
non-discriminatie, nrs. 138 en 182 over 
kinderarbeid, en, meest recentelijk, nr. 98 
over het recht op organisatie en collectieve 
onderhandelingen; dringt erop aan dat de 
Vietnamese regering ook de overige 
verdragen onverwijld ratificeert;

3. neemt kennis van de inspanningen 
van Vietnam om ambitieuze hervormingen 
door te voeren, in het bijzonder met 
betrekking tot de milieu- en arbeidsrechten 
in het hoofdstuk van de 
vrijhandelsovereenkomst over duurzame 
ontwikkeling; is ingenomen met de 
ratificatie van zes van de acht 
kernverdragen van de IAO, namelijk nr. 29 
over dwangarbeid, nrs. 100 en 111 over 
non-discriminatie, nrs. 138 en 182 over 
kinderarbeid, en, meest recentelijk, nr. 98 
over het recht op organisatie en collectieve 
onderhandelingen; dringt erop aan dat de 
Vietnamese regering ook de overige 
verdragen onverwijld ratificeert, namelijk 
verdrag nr. 105 betreffende de afschaffing 
van gedwongen arbeid en verdrag nr. 87 
betreffende de vrijheid tot het oprichten 
van vakverenigingen en de bescherming 
van het vakverenigingsrecht; is van 
mening dat het een voorwaarde voor de 
inwerkingtreding van de 
vrijhandelsovereenkomst moet zijn dat de 
regering de door deze verdragen geboden 
bescherming aan haar burgers verleent;

Or. en

Amendement 13
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. neemt kennis van de inspanningen 
van Vietnam om ambitieuze hervormingen 

3. neemt kennis van de inspanningen 
van Vietnam om hervormingen door te 
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door te voeren, in het bijzonder met 
betrekking tot de milieu- en arbeidsrechten 
in het hoofdstuk van de 
vrijhandelsovereenkomst over duurzame 
ontwikkeling; is ingenomen met de 
ratificatie van zes van de acht 
kernverdragen van de IAO, namelijk nr. 29 
over dwangarbeid, nrs. 100 en 111 over 
non-discriminatie, nrs. 138 en 182 over 
kinderarbeid, en, meest recentelijk, nr. 98 
over het recht op organisatie en collectieve 
onderhandelingen; dringt erop aan dat de 
Vietnamese regering ook de overige 
verdragen onverwijld ratificeert;

voeren, in het bijzonder met betrekking tot 
de milieu- en arbeidsrechten in het 
hoofdstuk van de vrijhandelsovereenkomst 
over duurzame ontwikkeling; is ingenomen 
met de ratificatie van zes van de acht 
kernverdragen van de IAO, namelijk nr. 29 
over dwangarbeid, nrs. 100 en 111 over 
non-discriminatie, nrs. 138 en 182 over 
kinderarbeid, en, meest recentelijk, nr. 98 
over het recht op organisatie en collectieve 
onderhandelingen; dringt erop aan dat de 
Vietnamese regering ook de overige 
verdragen onverwijld ratificeert en volledig 
uitvoert; benadrukt echter dat de volledige 
tenuitvoerlegging van de IAO-verdragen 
niet mogelijk is tot het 
Vietnamese strafrecht wordt herzien in 
overeenstemming met de internationale 
normen en verplichtingen op het gebied 
van de mensenrechten;

Or. en

Amendement 14
Leopoldo López Gil

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. neemt kennis van de inspanningen 
van Vietnam om ambitieuze hervormingen 
door te voeren, in het bijzonder met 
betrekking tot de milieu- en arbeidsrechten 
in het hoofdstuk van de 
vrijhandelsovereenkomst over duurzame 
ontwikkeling; is ingenomen met de 
ratificatie van zes van de acht 
kernverdragen van de IAO, namelijk nr. 29 
over dwangarbeid, nrs. 100 en 111 over 
non-discriminatie, nrs. 138 en 182 over 
kinderarbeid, en, meest recentelijk, nr. 98 
over het recht op organisatie en collectieve 
onderhandelingen; dringt erop aan dat de 
Vietnamese regering ook de overige 
verdragen onverwijld ratificeert;

3. neemt kennis van de inspanningen 
van Vietnam om ambitieuze hervormingen 
door te voeren, in het bijzonder met 
betrekking tot de milieu- en arbeidsrechten 
in het hoofdstuk van de 
vrijhandelsovereenkomst over duurzame 
ontwikkeling; is ingenomen met de 
ratificatie van zes van de acht 
kernverdragen van de IAO, namelijk nr. 29 
over dwangarbeid, nrs. 100 en 111 over 
non-discriminatie, nrs. 138 en 182 over 
kinderarbeid, en, meest recentelijk, nr. 98 
over het recht op organisatie en collectieve 
onderhandelingen; dringt er met klem op 
aan dat de Vietnamese regering ook de 
overige verdragen onverwijld ratificeert;
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Or. es

Amendement 15
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. betreurt ten zeerste het 
verslechterende klimaat voor 
mensenrechtenverdedigers en 
journalisten in Vietnam en veroordeelt 
alle daden van geweld, politiek 
gemotiveerde aanklachten, willekeurige 
detentie, gebruik van opdringerige 
observatie, pesterijen, straffen en 
veroordelingen waarvan zij het mikpunt 
zijn; roept de Vietnamese autoriteiten 
ertoe op alle mensenrechtenactivisten 
en gewetensgevangenen die uitsluitend 
worden vastgehouden en veroordeeld zijn 
omdat ze gebruik hebben gemaakt van 
hun recht op vrije meningsuiting, 
onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te 
laten en alle aanklachten tegen hen te 
laten vallen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat arbeidsrechten en 
vakbondsvrijheden, met inbegrip van die 
welke verankerd zijn in de fundamentele 
IAO-verdragen, niet tot uiting komen in 
het huidige strafrecht; blijft bezorgd over 
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het feit dat Vietnam een groot aantal 
aanbevelingen heeft afgewezen die in het 
kader van de universele periodieke 
doorlichting 2019 zijn gedaan met 
betrekking tot het strafrecht om dat in 
overeenstemming te brengen met het 
Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten; dringt 
er bij de Vietnamese autoriteiten op aan 
deze aanbevelingen ten uitvoer te leggen, 
met duidelijke en openbare ijkpunten en 
een duidelijk en openbaar tijdpad;

Or. en

Amendement 17
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is nog altijd bezorgd over de 
mensenrechtenschendingen in Vietnam, 
waaronder de toepassing van de doodstraf; 
verzoekt Vietnam een moratorium in te 
stellen met het oog op de afschaffing van 
de doodstraf; beklemtoont dat 
mensenrechten een hoeksteen vormen van 
het hoofdstuk van de 
vrijhandelsovereenkomst over handel en 
duurzame ontwikkeling; pleit voor een 
periodieke evaluatie van de gevolgen van 
de overeenkomst;

4. is nog altijd bezorgd over de 
mensenrechtenschendingen in Vietnam, 
waaronder de toepassing van de doodstraf; 
verzoekt Vietnam een moratorium in te 
stellen met het oog op de afschaffing van 
de doodstraf; betreurt ten zeerste dat het 
aantal politieke gevangenen, 
mensenrechten-, arbeids-, religieuze en 
milieuactivisten, journalisten en bloggers 
de afgelopen jaren dramatisch is 
toegenomen en roept op tot de 
onmiddellijke vrijlating van alle personen 
die worden vastgehouden wegens 
vreedzame activiteiten; beklemtoont dat 
mensenrechten een hoeksteen moeten 
vormen van het hoofdstuk van de 
vrijhandelsovereenkomst over handel en 
duurzame ontwikkeling; betreurt dat de 
vrijhandelsovereenkomst betrekking heeft 
op een beperkt scala van rechten, 
voornamelijk de belangrijkste IAO-
verdragen; dringt daarom aan op een 
alomvattend hoofdstuk over 
mensenrechten, vergezeld van een 
handhavingsmechanisme om de 
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uitvoering ervan in de praktijk te 
waarborgen; pleit voor een periodieke 
onafhankelijke evaluatie van de gevolgen 
van de overeenkomst;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is nog altijd bezorgd over de 
mensenrechtenschendingen in Vietnam, 
waaronder de toepassing van de doodstraf; 
verzoekt Vietnam een moratorium in te 
stellen met het oog op de afschaffing van 
de doodstraf; beklemtoont dat 
mensenrechten een hoeksteen vormen van 
het hoofdstuk van de 
vrijhandelsovereenkomst over handel en 
duurzame ontwikkeling; pleit voor een 
periodieke evaluatie van de gevolgen van 
de overeenkomst;

4. is nog altijd bezorgd over de 
mensenrechtenschendingen in Vietnam, 
waaronder de toepassing van de doodstraf; 
verzoekt Vietnam een moratorium in te 
stellen met het oog op de afschaffing van 
de doodstraf; pleit voor een periodieke 
evaluatie van de gevolgen van de 
overeenkomst; betreurt ten zeerste dat het 
aantal politieke gevangenen, 
mensenrechten-, arbeids-, religieuze en 
milieuactivisten, journalisten en bloggers 
de afgelopen jaren dramatisch is 
toegenomen en roept op tot de 
onmiddellijke en onvoorwaardelijke 
vrijlating van alle personen die worden 
vastgehouden wegens de vreedzame 
uitoefening van hun vrijheid van 
meningsuiting;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement
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4. is nog altijd bezorgd over de 
mensenrechtenschendingen in Vietnam, 
waaronder de toepassing van de doodstraf; 
verzoekt Vietnam een moratorium in te 
stellen met het oog op de afschaffing van 
de doodstraf; beklemtoont dat 
mensenrechten een hoeksteen vormen van 
het hoofdstuk van de 
vrijhandelsovereenkomst over handel en 
duurzame ontwikkeling; pleit voor een 
periodieke evaluatie van de gevolgen van 
de overeenkomst;

4. is nog altijd zeer bezorgd over 
diverse en 
voortdurende mensenrechtenschendingen 
in Vietnam, waaronder het hardhandig 
optreden tegen 
mensenrechtenverdedigers en 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld, de beknotting van de 
persvrijheid, de vrijheid van 
meningsuiting en de vrijheid van 
vereniging, alsook de toepassing van de 
doodstraf; verzoekt Vietnam een 
moratorium op de doodstraf in te stellen en 
ze uiteindelijk af te schaffen; dringt er 
tevens bij Vietnam op aan zijn wet inzake 
cyberbeveiliging in te trekken, alle 
politieke gevangenen vrij te laten en een 
snel tijdpad uit te zetten voor de ratificatie 
en uitvoering van de resterende IAO-
verdragen; beklemtoont dat mensenrechten 
een hoeksteen vormen van het hoofdstuk 
van de vrijhandelsovereenkomst over 
handel en duurzame ontwikkeling; pleit 
voor een periodieke evaluatie van de 
vooruitgang op het gebied van de 
mensenrechten en de sociale 
ontwikkeling, alsmede van de gevolgen 
van de overeenkomst;

Or. en

Amendement 20
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is nog altijd bezorgd over de 
mensenrechtenschendingen in Vietnam, 
waaronder de toepassing van de doodstraf; 
verzoekt Vietnam een moratorium in te 
stellen met het oog op de afschaffing van 
de doodstraf; beklemtoont dat 
mensenrechten een hoeksteen vormen van 
het hoofdstuk van de 

4. is nog altijd bezorgd over de 
mensenrechtenschendingen in Vietnam, 
waaronder de toepassing van de doodstraf; 
herhaalt dat het onder alle 
omstandigheden tegenstander van de 
doodstraf is; verzoekt Vietnam een 
onmiddellijk moratorium in te stellen als 
een stap in de richting van volledige 
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vrijhandelsovereenkomst over handel en 
duurzame ontwikkeling; pleit voor een 
periodieke evaluatie van de gevolgen van 
de overeenkomst;

afschaffing van de doodstraf; beklemtoont 
dat mensenrechten een hoeksteen moeten 
vormen van het hoofdstuk van de 
vrijhandelsovereenkomst over handel en 
duurzame ontwikkeling; betreurt dat dit 
hoofdstuk integendeel slechts betrekking 
heeft op een beperkt scala van rechten, 
voornamelijk de belangrijkste IAO-
verdragen; benadrukt dat dit ontoereikend 
is en vraagt daarom om het te herzien 
teneinde de mensenrechten er integraal 
deel van te laten uitmaken en het 
vergezeld te doen gaan van 
een handhavingsmechanisme dat de 
daadwerkelijke uitvoering ervan 
waarborgt; pleit voor een periodieke 
evaluatie van de gevolgen van de 
overeenkomst;

Or. en

Amendement 21
Traian Băsescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is nog altijd bezorgd over de 
mensenrechtenschendingen in Vietnam, 
waaronder de toepassing van de doodstraf; 
verzoekt Vietnam een moratorium in te 
stellen met het oog op de afschaffing van 
de doodstraf; beklemtoont dat 
mensenrechten een hoeksteen vormen van 
het hoofdstuk van de 
vrijhandelsovereenkomst over handel en 
duurzame ontwikkeling; pleit voor een 
periodieke evaluatie van de gevolgen van 
de overeenkomst;

4. is nog altijd bezorgd over de 
mensenrechtenschendingen in Vietnam, 
waaronder de toepassing van de doodstraf; 
verzoekt Vietnam met klem een 
moratorium in te stellen en onmiddellijk 
maatregelen te nemen met het oog op de 
afschaffing van de doodstraf; neemt met 
bezorgdheid kennis van de voortdurende 
beperking van de vrijheid van 
meningsuiting, de vrijheid van vereniging 
en de vrijheid van vreedzame vergadering 
in Vietnam, zoals herhaaldelijk is 
benadrukt, met name in de 
spoedresoluties van het Europees 
Parlement van 14 december 2017 en 9 
juni 2016, en merkt op dat de Vietnamese 
staat van dienst op het gebied van de 
mensenrechten aanleiding geeft tot grote 
bezorgdheid en ernstige twijfels doet 
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rijzen over de toezegging van het land om 
de mensenrechten te eerbiedigen: 
beklemtoont dat mensenrechten een 
hoeksteen vormen van het hoofdstuk van 
de vrijhandelsovereenkomst over handel 
en duurzame ontwikkeling;

Or. en

Amendement 22
Michal Šimečka

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is nog altijd bezorgd over de 
mensenrechtenschendingen in Vietnam, 
waaronder de toepassing van de doodstraf; 
verzoekt Vietnam een moratorium in te 
stellen met het oog op de afschaffing van 
de doodstraf; beklemtoont dat 
mensenrechten een hoeksteen vormen van 
het hoofdstuk van de 
vrijhandelsovereenkomst over handel en 
duurzame ontwikkeling; pleit voor een 
periodieke evaluatie van de gevolgen van 
de overeenkomst;

4. blijft zich zorgen maken over 
de aanhoudende 
mensenrechtenschendingen in Vietnam, 
onder meer door het politiek intimideren, 
onder gericht toezicht stellen, lastigvallen, 
mishandelen, ontvoeren en op oneerlijke 
wijze voor de rechter brengen en 
veroordelen van politieke activisten, 
journalisten, bloggers, dissidenten en 
mensenrechtenverdedigers, alsook door 
de toepassing van de doodstraf; verzoekt 
Vietnam het internationaal recht en de 
internationale verplichtingen op het 
gebied van de mensenrechten na te leven 
en een moratorium in te stellen met het oog 
op de afschaffing van de doodstraf; 
beklemtoont dat mensenrechten een 
hoeksteen vormen van het hoofdstuk van 
de vrijhandelsovereenkomst over handel en 
duurzame ontwikkeling; pleit voor een 
periodieke evaluatie van de gevolgen van 
de overeenkomst;

Or. en

Amendement 23
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
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Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is nog altijd bezorgd over de 
mensenrechtenschendingen in Vietnam, 
waaronder de toepassing van de doodstraf; 
verzoekt Vietnam een moratorium in te 
stellen met het oog op de afschaffing van 
de doodstraf; beklemtoont dat 
mensenrechten een hoeksteen vormen van 
het hoofdstuk van de 
vrijhandelsovereenkomst over handel en 
duurzame ontwikkeling; pleit voor een 
periodieke evaluatie van de gevolgen van 
de overeenkomst;

4. is nog altijd bezorgd over de 
mensenrechtenschendingen in Vietnam, 
waaronder de toepassing van de doodstraf; 
verzoekt Vietnam een moratorium in te 
stellen met het oog op de afschaffing van 
de doodstraf; herinnert eraan dat de 
Vietnamese regering haar wetgeving 
inzake nationale veiligheid op geen enkel 
punt heeft gewijzigd; wijst erop dat zij 
integendeel haar hardhandig optreden 
tegen mensenrechtenverdedigers, leden 
van het maatschappelijk middenveld, 
religieuze groepen en personen die zich 
kritisch over de regering uitlaten, onlangs 
nog heeft opgevoerd; verzoekt de 
Vietnamese regering om wijziging of 
intrekking van artikelen van het wetboek 
van strafrecht die kunnen worden 
misbruikt om afwijkende meningen te 
onderdrukken, zoals de artikelen 258 
(331), 88 (117) en 79 (109), alsmede van 
de wet inzake cyberbeveiliging; 
beklemtoont dat mensenrechten een 
hoeksteen vormen van het hoofdstuk van 
de vrijhandelsovereenkomst over handel en 
duurzame ontwikkeling; pleit voor een 
periodieke evaluatie van de gevolgen van 
de overeenkomst;

Or. en

Amendement 24
Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is nog altijd bezorgd over de 
mensenrechtenschendingen in Vietnam, 
waaronder de toepassing van de doodstraf; 
verzoekt Vietnam een moratorium in te 
stellen met het oog op de afschaffing van 

4. is nog altijd bezorgd over de 
mensenrechtenschendingen in Vietnam, 
waaronder de toepassing van de doodstraf; 
verzoekt Vietnam een moratorium in te 
stellen met het oog op de afschaffing van 
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de doodstraf; beklemtoont dat 
mensenrechten een hoeksteen vormen van 
het hoofdstuk van de 
vrijhandelsovereenkomst over handel en 
duurzame ontwikkeling; pleit voor een 
periodieke evaluatie van de gevolgen van 
de overeenkomst;

de doodstraf; dringt er bij Vietnam op aan 
het strafrecht en de nieuwe 
cyberbeveiligingswet te herzien in 
overeenstemming met de internationale 
normen; beklemtoont dat mensenrechten 
een hoeksteen vormen van het hoofdstuk 
van de vrijhandelsovereenkomst over 
handel en duurzame ontwikkeling; pleit 
voor een periodieke evaluatie van de 
gevolgen van de overeenkomst;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is nog altijd bezorgd over de 
mensenrechtenschendingen in Vietnam, 
waaronder de toepassing van de doodstraf; 
verzoekt Vietnam een moratorium in te 
stellen met het oog op de afschaffing van 
de doodstraf; beklemtoont dat 
mensenrechten een hoeksteen vormen van 
het hoofdstuk van de 
vrijhandelsovereenkomst over handel en 
duurzame ontwikkeling; pleit voor een 
periodieke evaluatie van de gevolgen van 
de overeenkomst;

4. is nog altijd bezorgd over de 
mensenrechtenschendingen in Vietnam, 
waaronder de toepassing van de doodstraf; 
verzoekt Vietnam een moratorium in te 
stellen met het oog op de afschaffing van 
de doodstraf; beklemtoont dat 
mensenrechten een hoeksteen vormen van 
het hoofdstuk van de 
vrijhandelsovereenkomst over handel en 
duurzame ontwikkeling; pleit voor een 
nauwgezette en voortdurende evaluatie 
van de gevolgen van de overeenkomst voor 
de mensenrechten door middel van een 
onafhankelijk toezicht- en 
klachtenmechanisme;

Or. en

Amendement 26
Leopoldo López Gil

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. is nog altijd bezorgd over de 
mensenrechtenschendingen in Vietnam, 
waaronder de toepassing van de doodstraf; 
verzoekt Vietnam een moratorium in te 
stellen met het oog op de afschaffing van 
de doodstraf; beklemtoont dat 
mensenrechten een hoeksteen vormen van 
het hoofdstuk van de 
vrijhandelsovereenkomst over handel en 
duurzame ontwikkeling; pleit voor een 
periodieke evaluatie van de gevolgen van 
de overeenkomst;

4. is nog altijd bezorgd over de 
mensenrechtenschendingen in Vietnam, 
waaronder de toepassing van de doodstraf; 
verzoekt Vietnam een moratorium in te 
stellen met het oog op de afschaffing van 
de doodstraf; beklemtoont dat 
mensenrechten een hoeksteen vormen van 
het hoofdstuk van de 
vrijhandelsovereenkomst over handel en 
duurzame ontwikkeling; pleit voor een 
jaarlijkse evaluatie van de gevolgen van de 
overeenkomst;

Or. es

Amendement 27
Traian Băsescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

dringt er bij Vietnam op aan zich te 
houden aan de internationale normen 
inzake bedrijfsleven en mensenrechten, en 
herinnert aan de leidende beginselen 
inzake bedrijfsleven en mensenrechten 
van de VN, die een strikte naleving van 
passende zorgvuldigheid in de 
toeleveringsketen vereisen, de 
totstandbrenging van nationale 
wetgevingskaders impliceren die 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap, transparantie en 
verantwoordingsplicht garanderen, alsook 
een verplichting inhouden om negatieve 
gevolgen voor de mensenrechten te 
voorkomen en te beperken; benadrukt het 
belang van toezicht op en beoordeling van 
de gevolgen van deze overeenkomst voor 
de duurzame ontwikkeling via het beleid 
en de respectieve praktijken, 
participatieprocessen en instellingen van 
beide partijen;
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Or. en

Amendement 28
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. roept de Vietnamese autoriteiten 
op alle repressieve wetten in te trekken, te 
herzien of te wijzigen, met name het 
wetboek van strafrecht, de wet inzake 
cyberbeveiliging en de wet inzake geloof 
en godsdienst, en ervoor te zorgen dat alle 
wetgeving in overeenstemming is met de 
internationale normen en verplichtingen 
op het gebied van de mensenrechten, met 
inbegrip van het ICCPR, waarbij Vietnam 
partij is; roept de regering op om de 
wetgeving betreffende openbare 
bijeenkomsten en demonstraties in 
overeenstemming te brengen met het recht 
op vrijheid van vergadering en 
vereniging;

Or. en

Amendement 29
Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt er bij Vietnam op aan, 
teneinde zijn goede wil te tonen, meteen 
uitvoering te geven aan de eerder 
verlangde mensenrechtenvereisten zoals 
vermeld in de resolutie van het EP van 17 
december 2015 over de PSO met Vietnam, 
onder meer door het strafrecht te herzien 
om de vreedzame uitoefening van het 
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recht op vrijheid van meningsuiting, 
vergadering en vereniging niet te 
onderdrukken, en 
gewetensgevangenen vrij te laten;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. merkt op en betreurt dat de tekst 
van het hoofdstuk over duurzaamheid 
geen verwijzing bevat naar de 
mensenrechten, die een fundamenteel 
aspect van goed en duurzaam bestuur 
vormen en tot de grondbeginselen van de 
Europese Unie behoren; is van mening 
dat de mensenrechten derhalve integraal 
deel moeten uitmaken van elke 
overeenkomst tussen de EU en een derde 
staat;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt er bij de autoriteiten van 
Vietnam op aan de wet inzake 
cyberbeveiliging in te trekken en de 
wetgeving betreffende openbare 
bijeenkomsten en demonstraties in 
overeenstemming te brengen met de 
internationale wetgeving inzake vrijheid 
van vergadering en vereniging;
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Or. en

Amendement 32
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. betreurt de weigering van de 
Europese Commissie om de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Vietnam aan een effectbeoordeling inzake 
de mensenrechten te onderwerpen, 
hetgeen in strijd is met het besluit van de 
Europese Ombudsman van 2015 en met 
het EU-actieplan inzake mensenrechten 
en democratie; verzoekt de Commissie een 
effectbeoordeling inzake de 
mensenrechten uit te voeren voordat de 
vrijhandelsovereenkomst wordt 
geratificeerd;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. beklemtoont dat mensenrechten 
een hoeksteen moeten vormen van het 
hoofdstuk van de 
vrijhandelsovereenkomst over handel en 
duurzame ontwikkeling; betreurt dat in 
plaats daarvan alleen de nadruk wordt 
gelegd op een beperkt aantal rechten; 
dringt daarom aan op een alomvattend 
hoofdstuk over mensenrechten met 
uitvoeringsmaatregelen, benchmarks en 
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een tijdschema; dringt aan op een 
periodieke evaluatie van de impact van de 
overeenkomst;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. betreurt de weigering van 
de Europese Commissie om de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Vietnam aan een effectbeoordeling inzake 
de mensenrechten te onderwerpen en 
verzoekt de Commissie om er vóór de 
inwerkingtreding van de overeenkomst 
een uit te voeren;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. vraagt om het mechanisme 
voor geschillenbeslechting tussen staten 
toe te passen op het hoofdstuk over handel 
en duurzame ontwikkeling;

Or. en

Amendement 36
Traian Băsescu
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat artikel 13 van de 
vrijhandelsovereenkomst een coöperatieve 
aanpak belichaamt die gebaseerd is op 
gemeenschappelijke waarden en belangen, 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
verschillende ontwikkelingsniveau van de 
partijen; is ingenomen met de mogelijkheid 
om zaken die onder artikel 13 over handel 
en duurzame ontwikkeling vallen eerst in 
het Comité voor handel en duurzame 
ontwikkeling op te lossen; herinnert eraan 
dat de partijen kunnen verzoeken om 
instelling van een panel van deskundigen 
om dergelijke zaken onder de loep te 
nemen ingeval het comité niet tot een 
bevredigende oplossing kan komen;

5. onderstreept dat artikel 13 van de 
vrijhandelsovereenkomst een coöperatieve 
aanpak belichaamt die gebaseerd is op 
gemeenschappelijke waarden en belangen, 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
verschillende ontwikkelingsniveau van de 
partijen; benadrukt het belang van de 
toepassing van alle in artikel 13 van de 
vrijhandelsovereenkomst genoemde 
beginselen, zoals de vrijheid van 
vereniging, de uitbanning van alle 
vormen van gedwongen of verplichte 
arbeid, de daadwerkelijke afschaffing van 
kinderarbeid en de afschaffing van 
discriminatie in arbeid en beroep; is 
ingenomen met de mogelijkheid om zaken 
die onder artikel 13 over handel en 
duurzame ontwikkeling vallen eerst in het 
Comité voor handel en duurzame 
ontwikkeling op te lossen; herinnert eraan 
dat de partijen kunnen verzoeken om 
instelling van een panel van deskundigen 
om dergelijke zaken onder de loep te 
nemen ingeval het comité niet tot een 
bevredigende oplossing kan komen;

Or. en

Amendement 37
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat artikel 13 van de 
vrijhandelsovereenkomst een coöperatieve 
aanpak belichaamt die gebaseerd is op 
gemeenschappelijke waarden en belangen, 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
verschillende ontwikkelingsniveau van de 

5. onderstreept dat artikel 13 van de 
vrijhandelsovereenkomst een coöperatieve 
aanpak belichaamt die gebaseerd is op 
gemeenschappelijke waarden en belangen, 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
verschillende ontwikkelingsniveau van de 
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partijen; is ingenomen met de mogelijkheid 
om zaken die onder artikel 13 over handel 
en duurzame ontwikkeling vallen eerst in 
het Comité voor handel en duurzame 
ontwikkeling op te lossen; herinnert eraan 
dat de partijen kunnen verzoeken om 
instelling van een panel van deskundigen 
om dergelijke zaken onder de loep te 
nemen ingeval het comité niet tot een 
bevredigende oplossing kan komen;

partijen; is ingenomen met de mogelijkheid 
om zaken die onder artikel 13 over handel 
en duurzame ontwikkeling vallen eerst in 
het Comité voor handel en duurzame 
ontwikkeling op te lossen; betreurt dat 
indien de kwestie niet wordt opgelost, het 
tweede mechanisme dat een partij in staat 
stelt om de mening van een onafhankelijk 
panel van deskundigen te vragen, 
ondergeschikt blijft aan de bereidheid en 
de eigen procedures van de partijen;

Or. en

Amendement 38
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat artikel 13 van de 
vrijhandelsovereenkomst een coöperatieve 
aanpak belichaamt die gebaseerd is op 
gemeenschappelijke waarden en belangen, 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
verschillende ontwikkelingsniveau van de 
partijen; is ingenomen met de mogelijkheid 
om zaken die onder artikel 13 over handel 
en duurzame ontwikkeling vallen eerst in 
het Comité voor handel en duurzame 
ontwikkeling op te lossen; herinnert eraan 
dat de partijen kunnen verzoeken om 
instelling van een panel van deskundigen 
om dergelijke zaken onder de loep te 
nemen ingeval het comité niet tot een 
bevredigende oplossing kan komen;

5. onderstreept dat artikel 13 van de 
vrijhandelsovereenkomst een coöperatieve 
aanpak belichaamt die gebaseerd is op 
gemeenschappelijke waarden en belangen, 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
verschillende ontwikkelingsniveau van de 
partijen; is ingenomen met de mogelijkheid 
om zaken die onder artikel 13 over handel 
en duurzame ontwikkeling vallen eerst in 
het Comité voor handel en duurzame 
ontwikkeling op te lossen; betreurt dat 
indien de kwestie niet wordt opgelost, het 
tweede mechanisme dat een partij in staat 
stelt om de mening van een onafhankelijk 
panel van deskundigen te vragen, 
ondergeschikt blijft aan de bereidheid en 
de eigen procedures van de partijen;

Or. en

Amendement 39
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat artikel 13 van de 
vrijhandelsovereenkomst een coöperatieve 
aanpak belichaamt die gebaseerd is op 
gemeenschappelijke waarden en belangen, 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
verschillende ontwikkelingsniveau van de 
partijen; is ingenomen met de mogelijkheid 
om zaken die onder artikel 13 over handel 
en duurzame ontwikkeling vallen eerst in 
het Comité voor handel en duurzame 
ontwikkeling op te lossen; herinnert eraan 
dat de partijen kunnen verzoeken om 
instelling van een panel van deskundigen 
om dergelijke zaken onder de loep te 
nemen ingeval het comité niet tot een 
bevredigende oplossing kan komen;

5. onderstreept dat artikel 13 van de 
vrijhandelsovereenkomst een coöperatieve 
aanpak belichaamt die gebaseerd is op 
gemeenschappelijke waarden en belangen, 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
verschillende ontwikkelingsniveau van de 
partijen; is ingenomen met de mogelijkheid 
om zaken die onder artikel 13 over handel 
en duurzame ontwikkeling vallen eerst in 
het Comité voor handel en duurzame 
ontwikkeling op te lossen; betreurt dat 
indien de kwestie niet worden opgelost, 
het tweede mechanisme dat een partij in 
staat stelt om de mening van een panel 
van deskundigen te vragen, ondergeschikt 
blijft aan de bereidheid van de partijen en 
juridische waarborgen ontbeert;

Or. en

Amendement 40
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt aan op de instelling van een 
mechanisme voor toezicht op de 
mensenrechten en van een onafhankelijk 
klachtenmechanisme dat de betrokken 
burgers en lokale belanghebbenden een 
doeltreffend rechtsmiddel verschaft om 
mogelijke negatieve gevolgen voor de 
mensenrechten aan te pakken, alsook op 
de instelling van een mechanisme voor 
geschillenbeslechting dat voorziet in 
boetes en de schorsing van 
handelsvoordelen, naar het voorbeeld van 
de mechanismen voor 
markttoegangsregels;
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Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt aan op de instelling van 
een onafhankelijk klachtenmechanisme 
dat de betrokken burgers en lokale 
belanghebbenden een doeltreffend 
rechtsmiddel verschaft om mogelijke 
negatieve gevolgen voor de 
mensenrechten aan te pakken, alsook op 
de instelling van een mechanisme voor 
geschillenbeslechting dat voorziet in 
boetes en de schorsing van 
handelsvoordelen;

Or. en

Amendement 42
Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt aan op de oprichting van 
een interparlementaire groep tussen de 
Nationale Assemblee van Vietnam en het 
EP voor de snelle oprichting van brede en 
zo onafhankelijk mogelijke interne 
adviesgroepen; wijst op de rol van 
gemachtigde interne adviesgroepen bij de 
inspanningen om de correcte 
tenuitvoerlegging van de 
vrijhandelsovereenkomst te volgen en te 
controleren;

Or. en
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Amendement 43
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat in de 
vrijhandelsovereenkomst een institutioneel 
en juridisch bindend verband wordt gelegd 
met de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst; wijst erop 
dat artikel 1 van de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst een 
standaardclausule met betrekking tot 
mensenrechten omvat waarmee passende 
maatregelen in gang kunnen worden gezet, 
met inbegrip van de onmiddellijke 
(gedeeltelijke) opschorting van de 
partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst als laatste 
redmiddel;

6. benadrukt dat in de 
vrijhandelsovereenkomst een institutioneel 
en juridisch bindend verband wordt gelegd 
met de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst; wijst erop 
dat artikel 1 van de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst een 
standaardclausule met betrekking tot 
mensenrechten omvat waarmee passende 
maatregelen in gang kunnen worden gezet, 
met inbegrip van de onmiddellijke 
(gedeeltelijke) opschorting van de 
partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst als laatste 
redmiddel; herinnert eraan dat de 
Europese Ombudsman in zaak 
1409/2014/MHZ over de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Vietnam heeft vastgesteld dat de 
preambule van de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Vietnam en andere traditionele 
instrumenten, zoals de 
mensenrechtenbepaling van de PSO en de 
mensenrechtendialoog, ontoereikend zijn 
om de verplichtingen van de EU 
voldoende te eerbiedigen, met name 
wanneer de wetgeving van het derde land 
niet in overeenstemming is met de 
internationale mensenrechtennormen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
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Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat in de 
vrijhandelsovereenkomst een institutioneel 
en juridisch bindend verband wordt gelegd 
met de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst; wijst erop 
dat artikel 1 van de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst een 
standaardclausule met betrekking tot 
mensenrechten omvat waarmee passende 
maatregelen in gang kunnen worden gezet, 
met inbegrip van de onmiddellijke 
(gedeeltelijke) opschorting van de 
partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst als laatste 
redmiddel;

6. benadrukt dat in de 
vrijhandelsovereenkomst een institutioneel 
en juridisch bindend verband wordt gelegd 
met de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst; wijst erop 
dat artikel 1 van de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst een 
standaardclausule met betrekking tot 
mensenrechten omvat waarmee passende 
maatregelen in gang kunnen worden gezet, 
met inbegrip van de onmiddellijke 
(gedeeltelijke) opschorting van de 
partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst als laatste 
redmiddel; merkt echter op dat er geen 
precedent is voor de opschorting van 
bilaterale handelsovereenkomsten door de 
EU en is van mening dat dergelijke 
voorwaarden alleen geloofwaardig zijn 
als schendingen van overeenkomsten 
gevolgen hebben;

Or. en

Amendement 45
Isabel Wiseler-Lima

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat in de 
vrijhandelsovereenkomst een institutioneel 
en juridisch bindend verband wordt gelegd 
met de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst; wijst erop 
dat artikel 1 van de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst een 
standaardclausule met betrekking tot 
mensenrechten omvat waarmee passende 
maatregelen in gang kunnen worden gezet, 
met inbegrip van de onmiddellijke 
(gedeeltelijke) opschorting van de 

6. benadrukt dat in de 
vrijhandelsovereenkomst een institutioneel 
en juridisch bindend verband wordt gelegd 
met de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst; wijst erop 
dat artikel 1 van de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst een 
standaardclausule met betrekking tot 
mensenrechten omvat waarmee passende 
maatregelen in gang kunnen worden gezet, 
met inbegrip van de onmiddellijke 
(gedeeltelijke) opschorting van de 
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partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst als laatste 
redmiddel;

partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst als laatste 
redmiddel; verzoekt een mechanisme in 
het leven te roepen om toezicht te houden 
op de toepassing van de 
mensenrechtenclausule;

Or. en

Amendement 46
Traian Băsescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat in de 
vrijhandelsovereenkomst een institutioneel 
en juridisch bindend verband wordt gelegd 
met de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst; wijst erop 
dat artikel 1 van de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst een 
standaardclausule met betrekking tot 
mensenrechten omvat waarmee passende 
maatregelen in gang kunnen worden gezet, 
met inbegrip van de onmiddellijke 
(gedeeltelijke) opschorting van de 
partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst als laatste 
redmiddel;

6. benadrukt dat in de 
vrijhandelsovereenkomst een institutioneel 
en juridisch bindend verband wordt gelegd 
met de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst; wijst erop 
dat artikel 1 van de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst een 
standaardclausule met betrekking tot 
mensenrechten omvat waarmee passende 
maatregelen in gang kunnen worden gezet, 
met inbegrip van de onmiddellijke 
(gedeeltelijke) opschorting van de 
partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst als laatste 
redmiddel indien er bij periodieke 
evaluaties geen inspanningen of zichtbare 
vooruitgang worden vastgesteld;

Or. en

Amendement 47
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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6 bis. verzoekt de EU en Vietnam een 
onafhankelijk toezicht- en 
klachtenmechanisme in het leven te 
roepen dat getroffen burgers en lokale 
belanghebbenden van een doeltreffend 
rechtsinstrument voorziet om mogelijke 
schadelijke gevolgen van de 
vrijhandelsovereenkomst voor de 
mensenrechten aan te pakken;

Or. en

Amendement 48
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. spoort de Commissie aan de 
technische bijstand en beschikbare 
financiering voor Vietnam en 
onafhankelijke maatschappelijke 
organisaties aldaar bij te schroeven om 
ervoor te zorgen dat het land zijn 
internationale verplichtingen op het vlak 
van mensenrechten kan nakomen en 
toezicht kan worden gehouden op de 
correcte tenuitvoerlegging van artikel 13 
van de vrijhandelsovereenkomst.

7. spoort de Commissie aan de 
technische bijstand en beschikbare 
financiering voor Vietnam en 
onafhankelijke maatschappelijke 
organisaties aldaar bij te schroeven om 
ervoor te zorgen dat het land zijn 
internationale verplichtingen op het vlak 
van mensenrechten kan nakomen en 
toezicht kan worden gehouden op de 
correcte tenuitvoerlegging van artikel 13 
van de vrijhandelsovereenkomst; stelt met 
bezorgdheid vast dat onafhankelijke 
maatschappelijke organisaties in Vietnam 
brutaal zijn onderdrukt en grotendeels 
ondergronds werken uit vrees voor 
vervolging en represailles; verzoekt de 
Commissie ervoor te zorgen dat in de in 
het hoofdstuk over duurzame 
ontwikkeling bedoelde interne 
adviesgroepen daadwerkelijk 
onafhankelijke maatschappelijke 
organisaties worden opgenomen en 
verzoekt de Commissie te verduidelijken 
welke mechanismen er zijn om ervoor te 
zorgen dat zij hun rol naar behoren en 
veilig kunnen vervullen zonder angst voor 
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represailles;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. spoort de Commissie aan de 
technische bijstand en beschikbare 
financiering voor Vietnam en 
onafhankelijke maatschappelijke 
organisaties aldaar bij te schroeven om 
ervoor te zorgen dat het land zijn 
internationale verplichtingen op het vlak 
van mensenrechten kan nakomen en 
toezicht kan worden gehouden op de 
correcte tenuitvoerlegging van artikel 13 
van de vrijhandelsovereenkomst.

7. spoort de Commissie aan de 
technische bijstand en beschikbare 
financiering voor Vietnam en 
onafhankelijke maatschappelijke 
organisaties aldaar bij te schroeven om 
ervoor te zorgen dat het land zijn 
internationale verplichtingen op het vlak 
van mensenrechten kan nakomen en 
toezicht kan worden gehouden op de 
correcte tenuitvoerlegging van artikel 13 
van de vrijhandelsovereenkomst; stelt met 
bezorgdheid vast dat Vietnamese 
onafhankelijke maatschappelijke 
organisaties met geweld zijn onderdrukt; 
verzoekt de Commissie aan te geven welke 
Vietnamese onafhankelijke 
maatschappelijke organisaties zullen 
worden opgenomen in de interne 
adviesgroepen en hoe zij ervoor zal zorgen 
dat hun onafhankelijkheid wordt 
gewaarborgd;

Or. en

Amendement 50
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. spoort de Commissie aan de 7. spoort de Commissie aan de 
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technische bijstand en beschikbare 
financiering voor Vietnam en 
onafhankelijke maatschappelijke 
organisaties aldaar bij te schroeven om 
ervoor te zorgen dat het land zijn 
internationale verplichtingen op het vlak 
van mensenrechten kan nakomen en 
toezicht kan worden gehouden op de 
correcte tenuitvoerlegging van artikel 13 
van de vrijhandelsovereenkomst.

technische bijstand en beschikbare 
financiering voor Vietnam en 
onafhankelijke maatschappelijke 
organisaties aldaar bij te schroeven om 
ervoor te zorgen dat het land zijn 
internationale verplichtingen op het vlak 
van mensenrechten kan nakomen en 
toezicht kan worden gehouden op de 
correcte tenuitvoerlegging van artikel 13 
van de vrijhandelsovereenkomst; verzoekt 
de Europese Commissie in dit verband te 
zorgen voor de totstandbrenging van een 
doeltreffend, onafhankelijk toezicht- en 
klachtenmechanisme voor de 
bescherming van de mensenrechten en te 
garanderen dat de interne adviesgroep in 
Vietnam bestaat uit werkelijk 
onafhankelijke en onpartijdige leden;

Or. en

Amendement 51
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. spoort de Commissie aan de 
technische bijstand en beschikbare 
financiering voor Vietnam en 
onafhankelijke maatschappelijke 
organisaties aldaar bij te schroeven om 
ervoor te zorgen dat het land zijn 
internationale verplichtingen op het vlak 
van mensenrechten kan nakomen en 
toezicht kan worden gehouden op de 
correcte tenuitvoerlegging van artikel 13 
van de vrijhandelsovereenkomst.

7. spoort de Commissie aan de 
technische bijstand en beschikbare 
financiering voor Vietnam en 
onafhankelijke maatschappelijke 
organisaties aldaar bij te schroeven om 
ervoor te zorgen dat het land zijn 
internationale verplichtingen op het vlak 
van mensenrechten kan nakomen en 
toezicht kan worden gehouden op de 
correcte tenuitvoerlegging van artikel 13 
van de vrijhandelsovereenkomst; stelt met 
bezorgdheid vast dat onafhankelijke 
maatschappelijke organisaties in Vietnam 
brutaal zijn onderdrukt en grotendeels 
ondergronds werken uit vrees voor 
vervolging en represailles;

Or. en
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Amendement 52
Leopoldo López Gil

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. spoort de Commissie aan de 
technische bijstand en beschikbare 
financiering voor Vietnam en 
onafhankelijke maatschappelijke 
organisaties aldaar bij te schroeven om 
ervoor te zorgen dat het land zijn 
internationale verplichtingen op het vlak 
van mensenrechten kan nakomen en 
toezicht kan worden gehouden op de 
correcte tenuitvoerlegging van artikel 13 
van de vrijhandelsovereenkomst.

7. spoort de Commissie aan de 
technische bijstand voor Vietnam en de 
beschikbare financiering voor de goede 
ontwikkeling van onafhankelijke 
maatschappelijke organisaties aldaar bij te 
schroeven om ervoor te zorgen dat het land 
zijn internationale verplichtingen op het 
vlak van mensenrechten kan nakomen en 
toezicht kan worden gehouden op de 
correcte tenuitvoerlegging van artikel 13 
van de vrijhandelsovereenkomst.

Or. es

Amendement 53
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. onderstreept dat het Europees 
Parlement de ontwikkelingen in Vietnam 
en de uitvoering van alle onderdelen van 
de vrijhandelsovereenkomst vanaf haar 
inwerkingtreding nauwlettend moet 
volgen en monitoren, zodat het Europees 
Parlement kan reageren op 
ontwikkelingen ter plaatse in geval van 
gedocumenteerde en bewezen ernstige 
schendingen van de mensenrechten;

Or. en

Amendement 54
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Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. is stellig van mening dat de situatie 
op het gebied van de rechtsstaat, goed 
bestuur, duurzame ontwikkeling en de 
eerbiediging van de mensenrechten in 
Vietnam moet worden verbeterd; meent 
dat het Europees Parlement zijn 
goedkeuring pas mag verlenen wanneer 
de Vietnamese regering met de Commissie 
overeenstemming heeft bereikt over een 
tĳdschema voor de verbetering van de 
mensenrechtensituatie in Vietnam, met 
inbegrip van voorstellen tot herziening 
van de bepalingen in het strafrecht die 
momenteel de vrijheid van meningsuiting, 
vereniging en vergadering in de weg 
staan.

Or. en

Amendement 55
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie en de 
Dienst voor extern optreden voorafgaand 
aan de stemming over de goedkeuring van 
de vrijhandelsovereenkomst formeel 
verslag uit te brengen aan het Europees 
Parlement over de toezegging van 
Vietnam om vooruitgang te boeken met 
betrekking tot een reeks 
mensenrechtenkwesties, waaronder de 
vrijlating van de personen die uitsluitend 
worden vastgehouden wegens het 
vreedzame uiten van kritiek, de herziening 
van het strafrecht, de wet inzake 
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cyberbeveiliging en de wet inzake geloof 
en godsdienst om deze in 
overeenstemming te brengen met de 
internationale mensenrechtennormen, de 
erkenning van onafhankelijke vakbonden 
en de ratificatie van de IAO-verdragen 
nrs. 87 en 105, aangezien de eerbiediging 
van de mensenrechten en vrijheden 
overeenkomstig de verbintenissen van 
Vietnam in het kader van de PSO van 
essentieel belang is met het oog op de 
ratificatie van de vrijhandelsovereenkomst 
tussen de EU en Vietnam;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst erop dat maatschappelijke 
organisaties in Vietnam niet vrij en 
onafhankelijk van staatsinmenging 
kunnen werken doordat de vrijheid van 
meningsuiting, vergadering en vereniging 
er nog altijd wordt beknot; verzoekt de 
Commissie ervoor te zorgen dat de 
maatschappelijke organisaties, en vooral 
die welke deel zullen uitmaken van de 
interne adviesgroepen, onafhankelijk, 
onpartijdig, ongehinderd en zonder vrees 
voor represailles kunnen werken;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 bis. dringt aan op nauwere 
samenwerking met het Europees 
Parlement ter voorbereiding van de 
jaarlijkse mensenrechtendialogen en 
debriefings en bij de actualisering van de 
EU-landenstrategie inzake 
mensenrechten voor Vietnam;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. is stellig van mening dat de situatie 
op het gebied van de rechtsstaat, goed 
bestuur, duurzame ontwikkeling en de 
eerbiediging van de mensenrechten in 
Vietnam moet worden verbeterd; dringt er 
daarom bij het Parlement op aan de 
overeenkomst alleen goed te keuren als 
het van mening is dat deze aanbevelingen, 
en met name de vrijlating van alle 
politieke gevangenen, de herziening van 
het strafrecht, de vrijheid van 
meningsuiting, de vrijheid van vereniging, 
de vrijheid van vergadering, de vrijheid 
van verkeer en de vrijheid van informatie, 
wettelijk en daadwerkelijk gewaarborgd 
zijn;

Or. en

Amendement 59
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 ter. onderstreept dat het Europees 
Parlement de uitvoering van alle 
onderdelen van de 
vrijhandelsovereenkomst nauwlettend 
moet volgen en monitoren; verzoekt de 
HV/VV daarom het Europees Parlement 
regelmatig te informeren over de 
ontwikkelingen op het gebied van de 
mensenrechten ter plaatse, ook met 
betrekking tot eventuele vergaderingen op 
hoog niveau en in verband met de 
mensenrechtendialogen met het land;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. verzoekt het EP derhalve pas zijn 
goedkeuring aan de overeenkomst te 
verlenen wanneer deze aanbevelingen 
wettelijk en daadwerkelijk gewaarborgd 
zijn;

Or. en

Amendement 61
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. is van mening dat de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Vietnam slechts geratificeerd mag worden 
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wanneer de Vietnamese autoriteiten zich 
met een duidelijk tijdschema ertoe 
verbinden om het strafrecht en de wet 
inzake cyberbeveiliging in 
overeenstemming met de internationale 
mensenrechtennormen te herzien, 
onafhankelijke vakbonden te erkennen en 
de IAO-verdragen nrs. 87 en 105 te 
ratificeren;

Or. en


