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Poprawka 1
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że w dniu 17 grudnia 
2015 r. Parlament wyraził zgodę na 
zawarcie Umowy ramowej o 
wszechstronnym partnerstwie i współpracy 
(UPiW) między UE a Wietnamem1, która 
to umowa określa przyszłe stosunki i ma na 
celu dalsze pogłębienie współpracy w 
zakresie wyzwań globalnych i 
regionalnych;

1. przypomina, że w dniu 17 grudnia 
2015 r. Parlament wyraził zgodę na 
zawarcie Umowy ramowej o 
wszechstronnym partnerstwie i współpracy 
(UPiW) między UE a Wietnamem1, która 
to umowa określa przyszłe stosunki i ma na 
celu dalsze pogłębienie współpracy w 
zakresie wyzwań globalnych i 
regionalnych; ubolewa, że Komisja nie 
przeprowadziła zawczasu kompleksowej 
oceny wpływu na przestrzeganie praw 
człowieka; wzywa Komisję, by uczyniła to 
teraz; z zaniepokojeniem zauważa, że od 
czasu wejścia w życie umowy o 
partnerstwie i współpracy nasiliły się 
poważne naruszenia praw człowieka;

_________________ _________________
1 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0467. 1 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0467.

Or. en

Poprawka 2
Heidi Hautala
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że w dniu 17 grudnia 
2015 r. Parlament wyraził zgodę na 
zawarcie Umowy ramowej o 
wszechstronnym partnerstwie i współpracy 
(UPiW) między UE a Wietnamem1, która 
to umowa określa przyszłe stosunki i ma na 
celu dalsze pogłębienie współpracy w 
zakresie wyzwań globalnych i 

1. przypomina, że w dniu 17 grudnia 
2015 r. Parlament wyraził zgodę na 
zawarcie Umowy ramowej o 
wszechstronnym partnerstwie i współpracy 
(UPiW) między UE a Wietnamem1, która 
to umowa określa przyszłe stosunki i ma na 
celu dalsze pogłębienie współpracy w 
zakresie wyzwań globalnych i 
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regionalnych; regionalnych; z zaniepokojeniem zauważa, 
że od czasu wejścia w życie umowy o 
partnerstwie i współpracy nasiliły się 
poważne naruszenia praw człowieka;

_________________ _________________
1 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0467. 1 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0467.

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że w dniu 17 grudnia 
2015 r. Parlament wyraził zgodę na 
zawarcie Umowy ramowej o 
wszechstronnym partnerstwie i współpracy 
(UPiW) między UE a Wietnamem1, która 
to umowa określa przyszłe stosunki i ma na 
celu dalsze pogłębienie współpracy w 
zakresie wyzwań globalnych i 
regionalnych;

1. przypomina, że w dniu 17 grudnia 
2015 r. Parlament wyraził zgodę na 
zawarcie Umowy ramowej o 
wszechstronnym partnerstwie i współpracy 
(UPiW) między UE a Wietnamem1, która 
to umowa określa przyszłe stosunki i ma na 
celu dalsze pogłębienie współpracy w 
zakresie wyzwań globalnych i 
regionalnych; z zaniepokojeniem zauważa, 
że od czasu wejścia w życie umowy o 
partnerstwie i współpracy wciąż dochodzi 
do poważnych naruszeń praw człowieka;

_________________ _________________
1 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0467. 1 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0467.

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że w 2014 r. 
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Parlament zwrócił się do Komisji o 
przeprowadzenie oceny wpływu 
planowanej umowy o wolnym handlu z 
Wietnamem na przestrzeganie praw 
człowieka, a w 2015 r. apel ten ponowił 
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich; 
zauważa, że do tej pory nie 
przeprowadzono takiej oceny; ponownie 
wzywa Komisję do przeprowadzenia takiej 
oceny przed wejściem umowy w życie;

Or. en

Poprawka 5
Urmas Paet

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla strategiczne znaczenie 
Wietnamu, który jest kluczowym 
partnerem UE w Azji Południowo-
Wschodniej i wśród państw ASEAN, w 
szczególności, ale nie wyłącznie, w 
odniesieniu do negocjacji w sprawie 
zmiany klimatu, dobrych rządów, 
zrównoważonego rozwoju, postępu 
gospodarczego i społecznego oraz walki z 
terroryzmem;

2. podkreśla strategiczne znaczenie 
Wietnamu, który jest kluczowym 
partnerem UE w Azji Południowo-
Wschodniej i wśród państw ASEAN, w 
szczególności, ale nie wyłącznie, w 
odniesieniu do negocjacji w sprawie 
zmiany klimatu, dobrych rządów, 
zrównoważonego rozwoju, postępu 
gospodarczego i społecznego oraz walki z 
terroryzmem; podkreśla znaczenie pełnego 
poszanowania i wdrożenia porozumienia 
paryskiego przez UE i Wietnam;

Or. en

Poprawka 6
Isabel Wiseler-Lima

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla strategiczne znaczenie 
Wietnamu, który jest kluczowym 

2. podkreśla strategiczne znaczenie 
Wietnamu, który jest kluczowym 
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partnerem UE w Azji Południowo-
Wschodniej i wśród państw ASEAN, w 
szczególności, ale nie wyłącznie, w 
odniesieniu do negocjacji w sprawie 
zmiany klimatu, dobrych rządów, 
zrównoważonego rozwoju, postępu 
gospodarczego i społecznego oraz walki z 
terroryzmem;

partnerem UE w Azji Południowo-
Wschodniej i wśród państw ASEAN, w 
szczególności, ale nie wyłącznie, w 
odniesieniu do negocjacji w sprawie 
zmiany klimatu, dobrych rządów, 
zrównoważonego rozwoju, 
bezpieczeństwa, postępu gospodarczego i 
społecznego oraz walki z terroryzmem; 
zauważa, że Wietnam przewodniczy 
ASEAN w 2020 r.;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla strategiczne znaczenie 
Wietnamu, który jest kluczowym 
partnerem UE w Azji Południowo-
Wschodniej i wśród państw ASEAN, w 
szczególności, ale nie wyłącznie, w 
odniesieniu do negocjacji w sprawie 
zmiany klimatu, dobrych rządów, 
zrównoważonego rozwoju, postępu 
gospodarczego i społecznego oraz walki z 
terroryzmem;

2. podkreśla strategiczne znaczenie 
Wietnamu, który jest kluczowym 
partnerem UE w Azji Południowo-
Wschodniej i wśród państw ASEAN, w 
szczególności, ale nie wyłącznie, w 
odniesieniu do negocjacji w sprawie 
zmiany klimatu, dobrych rządów, 
zrównoważonego rozwoju, postępu 
gospodarczego i społecznego, walki z 
terroryzmem oraz propagowania praw 
człowieka i demokratycznych reform;

Or. en

Poprawka 8
Isabel Wiseler-Lima

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. z zadowoleniem przyjmuje umowę 
między UE a rządem Wietnamu 
ustanawiającą ramy udziału Wietnamu w 
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operacjach zarządzania kryzysowego 
prowadzonych przez UE, którą podpisano 
17 października 2019 r.; podkreśla, że 
Wietnam staje się drugim krajem 
partnerskim w Azji, który podpisuje z UE 
umowę w sprawie ram udziału; podkreśla, 
że umowa ta stanowi ważny krok naprzód 
w stosunkach między UE a Wietnamem;

Or. en

Poprawka 9
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uznaje wysiłki Wietnamu na rzecz 
realizacji ambitnego programu reform 
dotyczących w szczególności praw 
środowiskowych i pracowniczych 
zawartych w rozdziale umowy o wolnym 
handlu dotyczącym zrównoważonego 
rozwoju; z zadowoleniem przyjmuje 
ratyfikację sześciu z ośmiu podstawowych 
konwencji MOP, tj. konwencji nr 29 
dotyczącej pracy przymusowej, nr 100 i 
111 w sprawie niedyskryminacji, nr 138 i 
182 w sprawie pracy dzieci, a ostatnio 
konwencji nr 98 w sprawie prawa 
organizowania się i rokowań zbiorowych; 
wzywa rząd Wietnamu do szybkiej 
ratyfikacji pozostałych konwencji;

3. uznaje wysiłki Wietnamu na rzecz 
realizacji programu reform dotyczących w 
szczególności praw środowiskowych i 
pracowniczych zawartych w rozdziale 
umowy o wolnym handlu dotyczącym 
zrównoważonego rozwoju; z 
zadowoleniem przyjmuje ratyfikację 
sześciu z ośmiu podstawowych konwencji 
MOP, tj. konwencji nr 29 dotyczącej pracy 
przymusowej, nr 100 i 111 w sprawie 
niedyskryminacji, nr 138 i 182 w sprawie 
pracy dzieci, a ostatnio konwencji nr 98 w 
sprawie prawa organizowania się i 
rokowań zbiorowych; wzywa rząd 
Wietnamu do szybkiej ratyfikacji i pełnego 
wdrożenia pozostałych konwencji; 
ubolewa, że tekst rozdziału dotyczącego 
zrównoważonego rozwoju nie nakłada 
obowiązku ratyfikacji tych pozostałych 
konwencji; wzywa do rozszerzenia 
skutecznego mechanizmu mającego 
zastosowanie do zbywania towarów, 
zawartego w umowie o wolnym handlu, 
również na rozdział dotyczący handlu i 
zrównoważonego rozwoju, a także do 
ustanowienia jasnego, publicznego i 
wiążącego harmonogramu ratyfikacji 
konwencji MOP nr 87 dotyczącej wolności 
związkowej i ochrony praw związkowych 
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oraz konwencji nr 105 dotyczącej 
zniesienia pracy przymusowej;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uznaje wysiłki Wietnamu na rzecz 
realizacji ambitnego programu reform 
dotyczących w szczególności praw 
środowiskowych i pracowniczych 
zawartych w rozdziale umowy o wolnym 
handlu dotyczącym zrównoważonego 
rozwoju; z zadowoleniem przyjmuje 
ratyfikację sześciu z ośmiu podstawowych 
konwencji MOP, tj. konwencji nr 29 
dotyczącej pracy przymusowej, nr 100 i 
111 w sprawie niedyskryminacji, nr 138 i 
182 w sprawie pracy dzieci, a ostatnio 
konwencji nr 98 w sprawie prawa 
organizowania się i rokowań zbiorowych; 
wzywa rząd Wietnamu do szybkiej 
ratyfikacji pozostałych konwencji;

3. uznaje wysiłki Wietnamu na rzecz 
realizacji programu reform dotyczących w 
szczególności praw środowiskowych i 
pracowniczych zawartych w rozdziale 
umowy o wolnym handlu dotyczącym 
zrównoważonego rozwoju; z 
zadowoleniem przyjmuje ratyfikację 
sześciu z ośmiu podstawowych konwencji 
MOP, tj. konwencji nr 29 dotyczącej pracy 
przymusowej, nr 100 i 111 w sprawie 
niedyskryminacji, nr 138 i 182 w sprawie 
pracy dzieci, a ostatnio konwencji nr 98 w 
sprawie prawa organizowania się i 
rokowań zbiorowych; wzywa rząd 
Wietnamu do szybkiej ratyfikacji i pełnego 
wdrożenia pozostałych konwencji; 
ubolewa, że rozdział dotyczący 
zrównoważonego rozwoju nie nakłada 
żadnego prawnego i wiążącego 
obowiązku; wzywa do ustanowienia 
publicznego i wiążącego harmonogramu 
ratyfikacji konwencji MOP nr 87 
dotyczącej wolności związkowej i ochrony 
praw związkowych oraz konwencji nr 105 
dotyczącej zniesienia pracy przymusowej;

Or. en

Poprawka 11
Traian Băsescu

Projekt opinii
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Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uznaje wysiłki Wietnamu na rzecz 
realizacji ambitnego programu reform 
dotyczących w szczególności praw 
środowiskowych i pracowniczych 
zawartych w rozdziale umowy o wolnym 
handlu dotyczącym zrównoważonego 
rozwoju; z zadowoleniem przyjmuje 
ratyfikację sześciu z ośmiu podstawowych 
konwencji MOP, tj. konwencji nr 29 
dotyczącej pracy przymusowej, nr 100 i 
111 w sprawie niedyskryminacji, nr 138 i 
182 w sprawie pracy dzieci, a ostatnio 
konwencji nr 98 w sprawie prawa 
organizowania się i rokowań zbiorowych; 
wzywa rząd Wietnamu do szybkiej 
ratyfikacji pozostałych konwencji;

3. uznaje wysiłki Wietnamu na rzecz 
realizacji ambitnego programu reform 
dotyczących w szczególności praw 
środowiskowych i pracowniczych 
zawartych w rozdziale umowy o wolnym 
handlu dotyczącym zrównoważonego 
rozwoju; wzywa rząd Wietnamu do 
podjęcia wszelkich odpowiednich środków 
ustawodawczych i nieustawodawczych w 
celu zapewnienia jak najwyższych 
standardów w zakresie praw człowieka, w 
tym także standardów środowiskowych i 
norm pracy, a także do zagwarantowania 
ich skutecznego wdrożenia i 
przestrzegania; z zadowoleniem przyjmuje 
ratyfikację sześciu z ośmiu podstawowych 
konwencji MOP, tj. konwencji nr 29 
dotyczącej pracy przymusowej, nr 100 i 
111 w sprawie niedyskryminacji, nr 138 i 
182 w sprawie pracy dzieci, a ostatnio 
konwencji nr 98 w sprawie prawa 
organizowania się i rokowań zbiorowych; 
wzywa rząd Wietnamu do szybkiej 
ratyfikacji pozostałych konwencji;

Or. en

Poprawka 12
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uznaje wysiłki Wietnamu na rzecz 
realizacji ambitnego programu reform 
dotyczących w szczególności praw 
środowiskowych i pracowniczych 
zawartych w rozdziale umowy o wolnym 
handlu dotyczącym zrównoważonego 
rozwoju; z zadowoleniem przyjmuje 
ratyfikację sześciu z ośmiu podstawowych 
konwencji MOP, tj. konwencji nr 29 

3. uznaje wysiłki Wietnamu na rzecz 
realizacji ambitnego programu reform 
dotyczących w szczególności praw 
środowiskowych i pracowniczych 
zawartych w rozdziale umowy o wolnym 
handlu dotyczącym zrównoważonego 
rozwoju; z zadowoleniem przyjmuje 
ratyfikację sześciu z ośmiu podstawowych 
konwencji MOP, tj. konwencji nr 29 
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dotyczącej pracy przymusowej, nr 100 i 
111 w sprawie niedyskryminacji, nr 138 i 
182 w sprawie pracy dzieci, a ostatnio 
konwencji nr 98 w sprawie prawa 
organizowania się i rokowań zbiorowych; 
wzywa rząd Wietnamu do szybkiej 
ratyfikacji pozostałych konwencji;

dotyczącej pracy przymusowej, nr 100 i 
111 w sprawie niedyskryminacji, nr 138 i 
182 w sprawie pracy dzieci, a ostatnio 
konwencji nr 98 w sprawie prawa 
organizowania się i rokowań zbiorowych; 
wzywa rząd Wietnamu do szybkiej 
ratyfikacji pozostałych konwencji, 
mianowicie konwencji nr 105 dotyczącej 
zniesienia pracy przymusowej i konwencji 
nr 87 dotyczącej wolności związkowej i 
ochrony praw związkowych; uważa, że 
przyznanie obywatelom przez rząd 
ochrony, którą zapewniają wymienione 
konwencje, powinno stanowić warunek 
wstępny wejścia w życie umowy o wolnym 
handlu;

Or. en

Poprawka 13
Heidi Hautala
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uznaje wysiłki Wietnamu na rzecz 
realizacji ambitnego programu reform 
dotyczących w szczególności praw 
środowiskowych i pracowniczych 
zawartych w rozdziale umowy o wolnym 
handlu dotyczącym zrównoważonego 
rozwoju; z zadowoleniem przyjmuje 
ratyfikację sześciu z ośmiu podstawowych 
konwencji MOP, tj. konwencji nr 29 
dotyczącej pracy przymusowej, nr 100 i 
111 w sprawie niedyskryminacji, nr 138 i 
182 w sprawie pracy dzieci, a ostatnio 
konwencji nr 98 w sprawie prawa 
organizowania się i rokowań zbiorowych; 
wzywa rząd Wietnamu do szybkiej 
ratyfikacji pozostałych konwencji;

3. uznaje wysiłki Wietnamu na rzecz 
realizacji programu reform dotyczących w 
szczególności praw środowiskowych i 
pracowniczych zawartych w rozdziale 
umowy o wolnym handlu dotyczącym 
zrównoważonego rozwoju; z 
zadowoleniem przyjmuje ratyfikację 
sześciu z ośmiu podstawowych konwencji 
MOP, tj. konwencji nr 29 dotyczącej pracy 
przymusowej, nr 100 i 111 w sprawie 
niedyskryminacji, nr 138 i 182 w sprawie 
pracy dzieci, a ostatnio konwencji nr 98 w 
sprawie prawa organizowania się i 
rokowań zbiorowych; wzywa rząd 
Wietnamu do szybkiej ratyfikacji i pełnego 
wdrożenia pozostałych konwencji; 
podkreśla jednak, że nie można w pełni 
wdrożyć konwencji MOP, dopóki 
wietnamski kodeks karny nie zostanie 
zmieniony zgodnie z międzynarodowymi 
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standardami i zobowiązaniami w zakresie 
praw człowieka;

Or. en

Poprawka 14
Leopoldo López Gil

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uznaje wysiłki Wietnamu na rzecz 
realizacji ambitnego programu reform 
dotyczących w szczególności praw 
środowiskowych i pracowniczych 
zawartych w rozdziale umowy o wolnym 
handlu dotyczącym zrównoważonego 
rozwoju; z zadowoleniem przyjmuje 
ratyfikację sześciu z ośmiu podstawowych 
konwencji MOP, tj. konwencji nr 29 
dotyczącej pracy przymusowej, nr 100 i 
111 w sprawie niedyskryminacji, nr 138 i 
182 w sprawie pracy dzieci, a ostatnio 
konwencji nr 98 w sprawie prawa 
organizowania się i rokowań zbiorowych; 
wzywa rząd Wietnamu do szybkiej 
ratyfikacji pozostałych konwencji;

3. uznaje wysiłki Wietnamu na rzecz 
realizacji ambitnego programu reform 
dotyczących w szczególności praw 
środowiskowych i pracowniczych 
zawartych w rozdziale umowy o wolnym 
handlu dotyczącym zrównoważonego 
rozwoju; z zadowoleniem przyjmuje 
ratyfikację sześciu z ośmiu podstawowych 
konwencji MOP, tj. konwencji nr 29 
dotyczącej pracy przymusowej, nr 100 i 
111 w sprawie niedyskryminacji, nr 138 i 
182 w sprawie pracy dzieci, a ostatnio 
konwencji nr 98 w sprawie prawa 
organizowania się i rokowań zbiorowych; 
stanowczo wzywa rząd Wietnamu do 
szybkiej ratyfikacji pozostałych konwencji;

Or. es

Poprawka 15
Heidi Hautala
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wyraża głębokie ubolewanie z 
powodu pogarszającego się klimatu dla 
obrońców praw człowieka i dziennikarzy 
w Wietnamie oraz potępia wszelkie akty 
przemocy, motywowane politycznie 
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zarzuty, arbitralne aresztowania, 
stosowanie obserwacji niejawnej, 
prześladowanie, orzeczenia i wyroki 
skazujące wobec tych osób; wzywa władze 
Wietnamu do natychmiastowego i 
bezwarunkowego uwolnienia wszystkich 
obrońców praw człowieka oraz więźniów 
sumienia, przetrzymywanych i 
skazywanych wyłącznie za korzystanie z 
przysługującego im prawa do wolności 
wypowiedzi, a także do wycofania 
wszystkich postawionych im zarzutów;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że obecny kodeks karny 
nie odzwierciedla praw pracowniczych i 
swobód związkowych, w tym tych 
zapisanych w podstawowych konwencjach 
MOP; pozostaje zaniepokojony faktem, że 
Wietnam odrzucił znaczną liczbę zaleceń 
wydanych podczas powszechnego 
okresowego przeglądu praw człowieka w 
2019 r. w odniesieniu do kodeksu 
karnego, tak aby dostosować go do 
Międzynarodowego paktu praw 
obywatelskich i politycznych; wzywa 
władze Wietnamu do wdrożenia tych 
zaleceń wraz z jasnymi i publicznie 
dostępnymi wskaźnikami i 
harmonogramem;

Or. en

Poprawka 17
Phil Bennion
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest nadal zaniepokojony 
przypadkami naruszania praw człowieka, 
w tym stosowaniem kary śmierci w 
Wietnamie; apeluje do Wietnamu o 
wprowadzenie moratorium i dążenie do 
zniesienia tej kary; podkreśla, że prawa 
człowieka stanowią podstawowy element 
rozdziału umowy o wolnym handlu 
dotyczącego handlu i zrównoważonego 
rozwoju; wzywa do okresowej oceny 
skutków umowy;

4. jest nadal zaniepokojony 
przypadkami naruszania praw człowieka, 
w tym stosowaniem kary śmierci w 
Wietnamie; apeluje do Wietnamu o 
wprowadzenie moratorium i dążenie do 
zniesienia tej kary; wyraża głębokie 
ubolewanie, że w ostatnich latach 
dramatycznie wzrosła liczba więźniów 
politycznych oraz więzionych działaczy na 
rzecz praw człowieka i praw 
pracowniczych, działaczy religijnych i 
środowiskowych, dziennikarzy i blogerów, 
a także wzywa do natychmiastowego 
uwolnienia wszystkich osób 
przetrzymywanych w związku z ich 
pokojową działalnością; podkreśla, że 
prawa człowieka powinny stanowić 
podstawowy element rozdziału umowy o 
wolnym handlu dotyczącego handlu i 
zrównoważonego rozwoju; ubolewa, że 
umowa o wolnym handlu koncentruje się 
na ograniczonym zakresie praw, głównie 
na podstawowych konwencjach MOP; 
wzywa w związku z tym do opracowania 
kompleksowego rozdziału poświęconego 
prawom człowieka wraz z mechanizmem 
egzekwowania, tak aby zapewnić jego 
stosowanie w praktyce; wzywa do 
okresowej niezależnej oceny skutków 
umowy;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest nadal zaniepokojony 4. jest nadal zaniepokojony 
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przypadkami naruszania praw człowieka, 
w tym stosowaniem kary śmierci w 
Wietnamie; apeluje do Wietnamu o 
wprowadzenie moratorium i dążenie do 
zniesienia tej kary; podkreśla, że prawa 
człowieka stanowią podstawowy element 
rozdziału umowy o wolnym handlu 
dotyczącego handlu i zrównoważonego 
rozwoju; wzywa do okresowej oceny 
skutków umowy;

przypadkami naruszania praw człowieka, 
w tym stosowaniem kary śmierci w 
Wietnamie; apeluje do Wietnamu o 
wprowadzenie moratorium i dążenie do 
zniesienia tej kary; wzywa do okresowej 
oceny skutków umowy; wyraża głębokie 
ubolewanie, że w ostatnich latach 
dramatycznie wzrosła liczba więźniów 
politycznych oraz więzionych działaczy na 
rzecz praw człowieka i praw 
pracowniczych, działaczy religijnych i 
środowiskowych, dziennikarzy i blogerów, 
a także wzywa do natychmiastowego i 
bezwarunkowego uwolnienia wszystkich 
osób przetrzymywanych za pokojowe 
egzekwowanie prawa do wolności 
wypowiedzi;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest nadal zaniepokojony 
przypadkami naruszania praw człowieka, 
w tym stosowaniem kary śmierci w 
Wietnamie; apeluje do Wietnamu o 
wprowadzenie moratorium i dążenie do 
zniesienia tej kary; podkreśla, że prawa 
człowieka stanowią podstawowy element 
rozdziału umowy o wolnym handlu 
dotyczącego handlu i zrównoważonego 
rozwoju; wzywa do okresowej oceny 
skutków umowy;

4. jest nadal poważnie zaniepokojony 
ciągłymi naruszeniami praw człowieka w 
Wietnamie, przybierającymi różne formy, 
w tym prześladowaniem obrońców praw 
człowieka i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, ograniczaniem wolności 
prasy, wolności wypowiedzi i zrzeszania 
się oraz stosowaniem kary śmierci; apeluje 
do Wietnamu o wprowadzenie moratorium 
na wykonywanie kary śmierci i dążenie do 
zniesienia tej kary; wzywa również 
Wietnam do uchylenia ustawy o 
bezpieczeństwie cybernetycznym, do 
uwolnienia wszystkich więźniów 
politycznych oraz do jak najszybszej 
ratyfikacji i wdrożenia pozostałych 
konwencji MOP; podkreśla, że prawa 
człowieka stanowią podstawowy element 
rozdziału umowy o wolnym handlu 
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dotyczącego handlu i zrównoważonego 
rozwoju; wzywa do okresowej oceny 
postępów w dziedzinie praw człowieka i 
rozwoju społecznego oraz skutków 
umowy;

Or. en

Poprawka 20
Heidi Hautala
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest nadal zaniepokojony 
przypadkami naruszania praw człowieka, 
w tym stosowaniem kary śmierci w 
Wietnamie; apeluje do Wietnamu o 
wprowadzenie moratorium i dążenie do 
zniesienia tej kary; podkreśla, że prawa 
człowieka stanowią podstawowy element 
rozdziału umowy o wolnym handlu 
dotyczącego handlu i zrównoważonego 
rozwoju; wzywa do okresowej oceny 
skutków umowy;

4. jest nadal zaniepokojony 
przypadkami naruszania praw człowieka, 
w tym stosowaniem kary śmierci w 
Wietnamie; ponownie wyraża sprzeciw 
wobec kary śmierci niezależnie od 
okoliczności; apeluje do Wietnamu o 
natychmiastowe wprowadzenie 
moratorium będącego krokiem do 
zniesienia tej kary; podkreśla, że prawa 
człowieka powinny stanowić podstawowy 
element rozdziału umowy o wolnym 
handlu dotyczącego handlu i 
zrównoważonego rozwoju; ubolewa, że 
zamiast tego umowa ta koncentruje się 
jedynie na ograniczonym zakresie praw, 
głównie na podstawowych konwencjach 
MOP; podkreśla, że to nie wystarczy, 
dlatego wzywa do przeglądu umowy, tak 
aby uwzględniała ona prawa człowieka w 
sposób kompleksowy i obejmowała 
mechanizm egzekwowania, który zapewni 
jej skuteczne wdrożenie; wzywa do 
okresowej oceny skutków umowy;

Or. en

Poprawka 21
Traian Băsescu
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest nadal zaniepokojony 
przypadkami naruszania praw człowieka, 
w tym stosowaniem kary śmierci w 
Wietnamie; apeluje do Wietnamu o 
wprowadzenie moratorium i dążenie do 
zniesienia tej kary; podkreśla, że prawa 
człowieka stanowią podstawowy element 
rozdziału umowy o wolnym handlu 
dotyczącego handlu i zrównoważonego 
rozwoju; wzywa do okresowej oceny 
skutków umowy;

4. jest nadal zaniepokojony 
przypadkami naruszania praw człowieka, 
w tym stosowaniem kary śmierci w 
Wietnamie; wzywa Wietnam do 
wprowadzenia moratorium i podjęcia 
natychmiastowych kroków z myślą o 
zniesieniu tej kary; z zaniepokojeniem 
odnotowuje ciągłe ograniczanie wolności 
wypowiedzi, zrzeszania się i pokojowych 
zgromadzeń w Wietnamie, ponieważ – jak 
wielokrotnie podkreślano w rezolucjach 
Parlamentu Europejskiego przyjętych w 
trybie pilnym z dnia 14 grudnia 2017 r. i 9 
czerwca 2016 r. – sytuacja w zakresie 
praw człowieka w Wietnamie budzi 
poważne zaniepokojenie i wzbudza istotne 
wątpliwości co do zadeklarowanego przez 
ten kraj zobowiązania do przestrzegania 
praw człowieka; podkreśla, że prawa 
człowieka stanowią podstawowy element 
rozdziału umowy o wolnym handlu 
dotyczącego handlu i zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 22
Michal Šimečka

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest nadal zaniepokojony 
przypadkami naruszania praw człowieka, 
w tym stosowaniem kary śmierci w 
Wietnamie; apeluje do Wietnamu o 
wprowadzenie moratorium i dążenie do 
zniesienia tej kary; podkreśla, że prawa 
człowieka stanowią podstawowy element 
rozdziału umowy o wolnym handlu 
dotyczącego handlu i zrównoważonego 

4. jest nadal zaniepokojony ciągłym 
naruszaniem praw człowieka, w tym 
wydawaniem wyroków, zastraszaniem 
politycznym, inwigilacją, 
prześladowaniem, atakami, porwaniami i 
niesprawiedliwymi procesami działaczy 
politycznych, dziennikarzy, blogerów, 
dysydentów i obrońców praw człowieka, a 
także stosowaniem kary śmierci w 
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rozwoju; wzywa do okresowej oceny 
skutków umowy;

Wietnamie; apeluje do Wietnamu o 
przestrzeganie prawa międzynarodowego i 
międzynarodowych zobowiązań w 
dziedzinie praw człowieka oraz o 
wprowadzenie moratorium i dążenie do 
zniesienia tej kary; podkreśla, że prawa 
człowieka stanowią podstawowy element 
rozdziału umowy o wolnym handlu 
dotyczącego handlu i zrównoważonego 
rozwoju; wzywa do okresowej oceny 
skutków umowy;

Or. en

Poprawka 23
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest nadal zaniepokojony 
przypadkami naruszania praw człowieka, 
w tym stosowaniem kary śmierci w 
Wietnamie; apeluje do Wietnamu o 
wprowadzenie moratorium i dążenie do 
zniesienia tej kary; podkreśla, że prawa 
człowieka stanowią podstawowy element 
rozdziału umowy o wolnym handlu 
dotyczącego handlu i zrównoważonego 
rozwoju; wzywa do okresowej oceny 
skutków umowy;

4. jest nadal zaniepokojony 
przypadkami naruszania praw człowieka, 
w tym stosowaniem kary śmierci w 
Wietnamie; apeluje do Wietnamu o 
wprowadzenie moratorium i dążenie do 
zniesienia tej kary; przypomina, że rząd 
Wietnamu nie wprowadził żadnych zmian 
w ustawodawstwie dotyczącym 
bezpieczeństwa narodowego; wręcz 
przeciwnie, ostatnio nasilił represje wobec 
obrońców praw człowieka, członków 
społeczeństwa obywatelskiego, grup 
religijnych i osób wyrażających opinie 
uznane za krytyczne wobec rządu; wzywa 
rząd Wietnamu do zmiany lub uchylenia 
artykułów kodeksu karnego, które 
mogłyby być nadużywane do tłumienia 
sprzeciwu, tj. art. 258 (331), 88 (117) i 79 
(109), a także ustawy o bezpieczeństwie 
cybernetycznym; podkreśla, że prawa 
człowieka stanowią podstawowy element 
rozdziału umowy o wolnym handlu 
dotyczącego handlu i zrównoważonego 
rozwoju; wzywa do okresowej oceny 
skutków umowy;
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Or. en

Poprawka 24
Urmas Paet

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest nadal zaniepokojony 
przypadkami naruszania praw człowieka, 
w tym stosowaniem kary śmierci w 
Wietnamie; apeluje do Wietnamu o 
wprowadzenie moratorium i dążenie do 
zniesienia tej kary; podkreśla, że prawa 
człowieka stanowią podstawowy element 
rozdziału umowy o wolnym handlu 
dotyczącego handlu i zrównoważonego 
rozwoju; wzywa do okresowej oceny 
skutków umowy;

4. jest nadal zaniepokojony 
przypadkami naruszania praw człowieka, 
w tym stosowaniem kary śmierci w 
Wietnamie; apeluje do Wietnamu o 
wprowadzenie moratorium i dążenie do 
zniesienia tej kary; wzywa Wietnam do 
rewizji kodeksu karnego i nowej ustawy o 
bezpieczeństwie cybernetycznym zgodnie 
ze standardami międzynarodowymi; 
podkreśla, że prawa człowieka stanowią 
podstawowy element rozdziału umowy o 
wolnym handlu dotyczącego handlu i 
zrównoważonego rozwoju; wzywa do 
okresowej oceny skutków umowy;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest nadal zaniepokojony 
przypadkami naruszania praw człowieka, 
w tym stosowaniem kary śmierci w 
Wietnamie; apeluje do Wietnamu o 
wprowadzenie moratorium i dążenie do 
zniesienia tej kary; podkreśla, że prawa 
człowieka stanowią podstawowy element 
rozdziału umowy o wolnym handlu 
dotyczącego handlu i zrównoważonego 
rozwoju; wzywa do okresowej oceny 
skutków umowy;

4. jest nadal zaniepokojony 
przypadkami naruszania praw człowieka, 
w tym stosowaniem kary śmierci w 
Wietnamie; apeluje do Wietnamu o 
wprowadzenie moratorium i dążenie do 
zniesienia kary śmierci; podkreśla, że 
prawa człowieka stanowią podstawowy 
element rozdziału umowy o wolnym 
handlu dotyczącego handlu i 
zrównoważonego rozwoju; wzywa do 
prowadzenia ścisłej i ciągłej oceny wpływu 
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umowy na przestrzeganie praw człowieka 
za pomocą niezależnego mechanizmu 
monitorowania i rozpatrywania skarg;

Or. en

Poprawka 26
Leopoldo López Gil

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest nadal zaniepokojony 
przypadkami naruszania praw człowieka, 
w tym stosowaniem kary śmierci w 
Wietnamie; apeluje do Wietnamu o 
wprowadzenie moratorium i dążenie do 
zniesienia tej kary; podkreśla, że prawa 
człowieka stanowią podstawowy element 
rozdziału umowy o wolnym handlu 
dotyczącego handlu i zrównoważonego 
rozwoju; wzywa do okresowej oceny 
skutków umowy;

4. jest nadal zaniepokojony 
przypadkami naruszania praw człowieka, 
w tym stosowaniem kary śmierci w 
Wietnamie; apeluje do Wietnamu o 
wprowadzenie moratorium i dążenie do 
zniesienia tej kary; podkreśla, że prawa 
człowieka stanowią podstawowy element 
rozdziału umowy o wolnym handlu 
dotyczącego handlu i zrównoważonego 
rozwoju; wzywa do corocznej oceny 
skutków umowy;

Or. es

Poprawka 27
Traian Băsescu

Projekt opinii
Ustęp 4 – akapit 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

wzywa Wietnam do przestrzegania 
międzynarodowych standardów w zakresie 
biznesu i praw człowieka, przywołując 
wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw 
człowieka, które wymagają ścisłego 
monitorowania należytej staranności w 
łańcuchu dostaw, tworzenia krajowych 
ram prawnych gwarantujących 
odpowiedzialność przedsiębiorstw, 
przejrzystość i rozliczalność, a także 
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obowiązku zapobiegania niekorzystnym 
skutkom dla praw człowieka i łagodzenia 
ich; podkreśla znaczenie monitorowania i 
oceny wpływu przedmiotowej umowy na 
zrównoważony rozwój przez odpowiednie 
polityki, praktyki, procesy partycypacyjne 
i instytucje;

Or. en

Poprawka 28
Heidi Hautala
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa władze Wietnamu do 
uchylenia, przeglądu lub zmiany 
wszystkich represyjnych przepisów, 
zwłaszcza kodeksu karnego, ustawy o 
bezpieczeństwie cybernetycznym oraz 
ustawy o przekonaniach i religii, a także 
do dopilnowania, by wszystkie przepisy 
były zgodne z międzynarodowymi 
standardami i zobowiązaniami w zakresie 
praw człowieka, w tym ICCPR, którego 
Wietnam jest stroną; wzywa rząd, aby 
zapewnił zgodność ustawodawstwa 
regulującego zgromadzenia publiczne i 
demonstracje z prawami do wolności 
zgromadzeń i zrzeszania się;

Or. en

Poprawka 29
Isabel Wiseler-Lima

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa rząd Wietnamu, aby 
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wykazał się dobrą wolą i bezzwłocznie 
wprowadził wymogi w zakresie praw 
człowieka, których przyjęcia domagał się 
PE w swojej rezolucji w sprawie umowy o 
partnerstwie i współpracy z Wietnamem z 
dnia 17 grudnia 2015 r., między innymi 
poprzez rewizję kodeksu karnego w celu 
zaprzestania tłumienia pokojowego 
korzystania z prawa do wolności 
wypowiedzi, zgromadzeń i zrzeszania się 
oraz w celu uwolnienia więźniów 
sumienia;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. odnotowuje, a także ubolewa, że 
tekst rozdziału dotyczącego 
zrównoważonego rozwoju nie zawiera 
żadnego odniesienia do praw człowieka, 
które stanowią podstawowy aspekt 
dobrych i zrównoważonych rządów oraz 
należą do zasad, na których opiera się 
Unia Europejska; w związku z tym uważa, 
że prawa człowieka powinny stanowić 
integralną część każdej umowy między UE 
a państwem trzecim;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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4a. wzywa władze Wietnamu, aby 
uchyliły ustawę o bezpieczeństwie 
cybernetycznym oraz dostosowały przepisy 
dotyczące zgromadzeń publicznych i 
demonstracji do międzynarodowych 
przepisów dotyczących wolności 
zgromadzeń i zrzeszania się;

Or. en

Poprawka 32
Heidi Hautala
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. ubolewa, że Komisja Europejska 
odmówiła przeprowadzenia oceny wpływu 
umowy o wolnym handlu między UE a 
Wietnamem na przestrzeganie praw 
człowieka, co stoi w sprzeczności z decyzją 
Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich z 2015 r. oraz z planem 
działania UE dotyczącym praw człowieka i 
demokracji; wzywa Komisję Europejską 
do przeprowadzenia oceny wpływu umowy 
o wolnym handlu na przestrzeganie praw 
człowieka przed jej ratyfikacją;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla, że prawa człowieka 
powinny stanowić podstawowy element 
rozdziału umowy o wolnym handlu 
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dotyczącego handlu i zrównoważonego 
rozwoju; ubolewa, że zamiast tego rozdział 
ten koncentruje się jedynie na 
ograniczonym zakresie praw; w związku z 
tym wzywa do opracowania 
kompleksowego rozdziału dotyczącego 
praw człowieka wraz ze środkami 
wykonawczymi, wskaźnikami i 
harmonogramem; apeluje o okresową 
ocenę skutków umowy;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. ubolewa, że Komisja Europejska 
odmówiła przeprowadzenia oceny wpływu 
umowy o wolnym handlu między UE a 
Wietnamem na przestrzeganie praw 
człowieka, i wzywa Komisję do 
przeprowadzenia tej oceny przed wejściem 
umowy w życie;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. domaga się wprowadzenia 
mechanizmu rozstrzygania sporów między 
państwami do rozdziału dotyczącego 
handlu i zrównoważonego rozwoju;
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Or. en

Poprawka 36
Traian Băsescu

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że w art. 13 umowy o 
wolnym handlu przewidziano podejście 
polegające na współpracy, oparte na 
wspólnych wartościach i interesach, z 
uwzględnieniem różnic w poziomach 
rozwoju stron; z zadowoleniem przyjmuje 
możliwość rozwiązania w pierwszej 
kolejności kwestii wchodzących w zakres 
art. 13 w sprawie handlu i 
zrównoważonego rozwoju poprzez 
wymianę poglądów w Komitecie ds. 
Handlu i Zrównoważonego Rozwoju; 
przypomina, że jeśli Komitet nie jest w 
stanie rozstrzygnąć tych kwestii w 
zadowalający sposób, jedna ze stron może 
wystąpić z wnioskiem o zwołanie zespołu 
ekspertów w celu ich zbadania;

5. podkreśla, że w art. 13 umowy o 
wolnym handlu przewidziano podejście 
polegające na współpracy, oparte 
na wspólnych wartościach i interesach, 
z uwzględnieniem różnic w poziomach 
rozwoju stron; podkreśla znaczenie 
wdrożenia wszystkich zasad określonych 
w art. 13 umowy o wolnym handlu, takich 
jak wolność zrzeszania się, eliminacja 
wszelkich form pracy przymusowej lub 
obowiązkowej, skuteczne zniesienie pracy 
dzieci, a także likwidacja dyskryminacji w 
zakresie zatrudnienia i wykonywania 
zawodu; z zadowoleniem przyjmuje 
możliwość rozwiązania w pierwszej 
kolejności kwestii wchodzących w zakres 
art. 13 w sprawie handlu i 
zrównoważonego rozwoju poprzez 
wymianę poglądów w Komitecie ds. 
Handlu i Zrównoważonego Rozwoju; 
przypomina, że jeśli Komitet nie jest w 
stanie rozstrzygnąć tych kwestii w 
zadowalający sposób, jedna ze stron może 
wystąpić z wnioskiem o zwołanie zespołu 
ekspertów w celu ich zbadania;

Or. en

Poprawka 37
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka
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5. podkreśla, że w art. 13 umowy o 
wolnym handlu przewidziano podejście 
polegające na współpracy, oparte na 
wspólnych wartościach i interesach, z 
uwzględnieniem różnic w poziomach 
rozwoju stron; z zadowoleniem przyjmuje 
możliwość rozwiązania w pierwszej 
kolejności kwestii wchodzących w zakres 
art. 13 w sprawie handlu i 
zrównoważonego rozwoju poprzez 
wymianę poglądów w Komitecie ds. 
Handlu i Zrównoważonego Rozwoju; 
przypomina, że jeśli Komitet nie jest w 
stanie rozstrzygnąć tych kwestii w 
zadowalający sposób, jedna ze stron może 
wystąpić z wnioskiem o zwołanie zespołu 
ekspertów w celu ich zbadania;

5. podkreśla, że w art. 13 umowy o 
wolnym handlu przewidziano podejście 
polegające na współpracy, oparte 
na wspólnych wartościach i interesach, 
z uwzględnieniem różnic w poziomach 
rozwoju stron; z zadowoleniem przyjmuje 
możliwość rozwiązania w pierwszej 
kolejności kwestii wchodzących w zakres 
art. 13 w sprawie handlu i 
zrównoważonego rozwoju poprzez 
wymianę poglądów w Komitecie ds. 
Handlu i Zrównoważonego Rozwoju; 
ubolewa, że jeżeli kwestie te nie zostaną 
rozwiązane, drugi mechanizm 
umożliwiający danej stronie zwrócenie się 
do niezależnego zespołu ekspertów 
pozostaje zależny od gotowości i własnej 
procedury stron;

Or. en

Poprawka 38
Heidi Hautala
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że w art. 13 umowy o 
wolnym handlu przewidziano podejście 
polegające na współpracy, oparte na 
wspólnych wartościach i interesach, z 
uwzględnieniem różnic w poziomach 
rozwoju stron; z zadowoleniem przyjmuje 
możliwość rozwiązania w pierwszej 
kolejności kwestii wchodzących w zakres 
art. 13 w sprawie handlu i 
zrównoważonego rozwoju poprzez 
wymianę poglądów w Komitecie ds. 
Handlu i Zrównoważonego Rozwoju; 
przypomina, że jeśli Komitet nie jest w 
stanie rozstrzygnąć tych kwestii w 
zadowalający sposób, jedna ze stron może 
wystąpić z wnioskiem o zwołanie zespołu 
ekspertów w celu ich zbadania;

5. podkreśla, że w art. 13 umowy o 
wolnym handlu przewidziano podejście 
polegające na współpracy, oparte 
na wspólnych wartościach i interesach, 
z uwzględnieniem różnic w poziomach 
rozwoju stron; z zadowoleniem przyjmuje 
możliwość rozwiązania w pierwszej 
kolejności kwestii wchodzących w zakres 
art. 13 w sprawie handlu i 
zrównoważonego rozwoju poprzez 
wymianę poglądów w Komitecie ds. 
Handlu i Zrównoważonego Rozwoju; 
ubolewa, że jeżeli kwestie te nie zostaną 
rozwiązane, drugi mechanizm 
umożliwiający danej stronie zwrócenie się 
do niezależnego zespołu ekspertów 
pozostaje zależny od gotowości i własnej 
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procedury stron;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że w art. 13 umowy o 
wolnym handlu przewidziano podejście 
polegające na współpracy, oparte na 
wspólnych wartościach i interesach, z 
uwzględnieniem różnic w poziomach 
rozwoju stron; z zadowoleniem przyjmuje 
możliwość rozwiązania w pierwszej 
kolejności kwestii wchodzących w zakres 
art. 13 w sprawie handlu i 
zrównoważonego rozwoju poprzez 
wymianę poglądów w Komitecie ds. 
Handlu i Zrównoważonego Rozwoju; 
przypomina, że jeśli Komitet nie jest w 
stanie rozstrzygnąć tych kwestii w 
zadowalający sposób, jedna ze stron może 
wystąpić z wnioskiem o zwołanie zespołu 
ekspertów w celu ich zbadania;

5. podkreśla, że w art. 13 umowy o 
wolnym handlu przewidziano podejście 
polegające na współpracy, oparte 
na wspólnych wartościach i interesach, 
z uwzględnieniem różnic w poziomach 
rozwoju stron; z zadowoleniem przyjmuje 
możliwość rozwiązania w pierwszej 
kolejności kwestii wchodzących w zakres 
art. 13 w sprawie handlu i 
zrównoważonego rozwoju poprzez 
wymianę poglądów w Komitecie ds. 
Handlu i Zrównoważonego Rozwoju; 
ubolewa, że jeżeli kwestie te nie zostaną 
rozwiązane, drugi mechanizm 
umożliwiający danej stronie zwrócenie się 
do zespołu ekspertów pozostaje zależny od 
gotowości stron oraz pozbawiony 
gwarancji prawnych;

Or. en

Poprawka 40
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa do ustanowienia 
mechanizmu monitorowania 
przestrzegania praw człowieka i 
niezależnego mechanizmu rozpatrywania 
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skarg, zapewniającego zainteresowanym 
obywatelom i lokalnym podmiotom 
skuteczny środek odwoławczy, tak aby 
wyeliminować potencjalne negatywne 
skutki dla praw człowieka, a ponadto do 
ustanowienia mechanizmu rozstrzygania 
sporów przewidującego grzywny i 
zawieszenie korzyści handlowych 
równoważnych z mechanizmami 
zapewniającymi dostęp do rynku;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa do ustanowienia 
niezależnego mechanizmu rozpatrywania 
skarg, zapewniającego zainteresowanym 
obywatelom i lokalnym podmiotom 
skuteczny środek odwoławczy, tak aby 
wyeliminować potencjalne negatywne 
skutki dla praw człowieka, a ponadto do 
ustanowienia mechanizmu rozstrzygania 
sporów przewidującego grzywny i 
zawieszenie korzyści handlowych;

Or. en

Poprawka 42
Isabel Wiseler-Lima

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa do ustanowienia 
międzyparlamentarnej grupy między 
Zgromadzeniem Narodowym Wietnamu a 
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Parlamentem Europejskim, tak aby 
szybko powołać szerokie i jak najbardziej 
niezależne wewnętrzne grupy doradcze; 
przypomina o roli uprawnionych 
wewnętrznych grup doradczych w dążeniu 
do monitorowania i kontrolowania 
prawidłowego wdrażania umowy o 
wolnym handlu;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że umowa o wolnym 
handlu tworzy instytucjonalne i prawnie 
wiążące powiązanie z UPiW; zwraca 
uwagę, że art. 1 UPiW zawiera 
standardową klauzulę dotyczącą praw 
człowieka, która może spowodować 
zastosowanie odpowiednich środków, w 
tym – w ostateczności – bezzwłoczne 
zawieszenie UPiW lub jej części;

6. podkreśla, że umowa o wolnym 
handlu tworzy instytucjonalne i prawnie 
wiążące powiązanie z UPiW; zwraca 
uwagę, że art. 1 UPiW zawiera 
standardową klauzulę dotyczącą praw 
człowieka, która może spowodować 
zastosowanie odpowiednich środków, w 
tym – w ostateczności – bezzwłoczne 
zawieszenie UPiW lub jej części; 
przypomina, że Europejski Rzecznik Praw 
Obywatelskich stwierdził w sprawie 
1409/2014/MHZ dotyczącej umowy o 
wolnym handlu między UE a Wietnamem, 
że preambuła tej umowy oraz inne 
tradycyjne narzędzia, takie jak klauzula o 
prawach człowieka zawarta w umowie o 
partnerstwie i współpracy, a także dialog 
dotyczący praw człowieka, są 
niewystarczające, aby zapewnić 
odpowiednie poszanowanie zobowiązań 
UE, zwłaszcza jeżeli ustawodawstwo kraju 
trzeciego nie jest zgodne z 
międzynarodowymi standardami w 
dziedzinie praw człowieka;

Or. en
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Poprawka 44
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese, Urmas Paet

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że umowa o wolnym 
handlu tworzy instytucjonalne i prawnie 
wiążące powiązanie z UPiW; zwraca 
uwagę, że art. 1 UPiW zawiera 
standardową klauzulę dotyczącą praw 
człowieka, która może spowodować 
zastosowanie odpowiednich środków, w 
tym – w ostateczności – bezzwłoczne 
zawieszenie UPiW lub jej części;

6. podkreśla, że umowa o wolnym 
handlu tworzy instytucjonalne i prawnie 
wiążące powiązanie z UPiW; zwraca 
uwagę, że art. 1 UPiW zawiera 
standardową klauzulę dotyczącą praw 
człowieka, która może spowodować 
zastosowanie odpowiednich środków, w 
tym – w ostateczności – bezzwłoczne 
zawieszenie UPiW lub jej części; zauważa 
jednak, że do tej pory nie było przypadku, 
by UE zawiesiła dwustronne umowy 
handlowe, i uważa, że aby warunki takie 
były wiarygodne, naruszenia umowy 
muszą wiązać się z konsekwencjami;

Or. en

Poprawka 45
Isabel Wiseler-Lima

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że umowa o wolnym 
handlu tworzy instytucjonalne i prawnie 
wiążące powiązanie z UPiW; zwraca 
uwagę, że art. 1 UPiW zawiera 
standardową klauzulę dotyczącą praw 
człowieka, która może spowodować 
zastosowanie odpowiednich środków, w 
tym – w ostateczności – bezzwłoczne 
zawieszenie UPiW lub jej części;

6. podkreśla, że umowa o wolnym 
handlu tworzy instytucjonalne i prawnie 
wiążące powiązanie z UPiW; zwraca 
uwagę, że art. 1 UPiW zawiera 
standardową klauzulę dotyczącą praw 
człowieka, która może spowodować 
zastosowanie odpowiednich środków, w 
tym – w ostateczności – bezzwłoczne 
zawieszenie UPiW lub jej części; wzywa 
do ustanowienia mechanizmu 
monitorowania wdrażania klauzuli o 
prawach człowieka;

Or. en
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Poprawka 46
Traian Băsescu

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że umowa o wolnym 
handlu tworzy instytucjonalne i prawnie 
wiążące powiązanie z UPiW; zwraca 
uwagę, że art. 1 UPiW zawiera 
standardową klauzulę dotyczącą praw 
człowieka, która może spowodować 
zastosowanie odpowiednich środków, w 
tym – w ostateczności – bezzwłoczne 
zawieszenie UPiW lub jej części;

6. podkreśla, że umowa o wolnym 
handlu tworzy instytucjonalne i prawnie 
wiążące powiązanie z UPiW; zwraca 
uwagę, że art. 1 UPiW zawiera 
standardową klauzulę dotyczącą praw 
człowieka, która może spowodować 
zastosowanie odpowiednich środków, w 
tym – w ostateczności – bezzwłoczne 
zawieszenie UPiW lub jej części, jeżeli 
okresowe oceny nie wykażą 
podejmowanych starań lub widocznych 
postępów;

Or. en

Poprawka 47
Heidi Hautala
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa UE i Wietnam do 
utworzenia niezależnego mechanizmu 
monitorowania i rozpatrywania skarg, 
zapewniającego zainteresowanym 
obywatelom i lokalnym podmiotom 
skuteczny środek odwoławczy, tak aby 
wyeliminować potencjalne negatywne 
skutki umowy o wolnym handlu dla praw 
człowieka;

Or. en
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Poprawka 48
Heidi Hautala
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zachęca Komisję do zwiększenia 
pomocy technicznej i dostępnych środków 
finansowych na rzecz Wietnamu i jego 
niezależnego społeczeństwa 
obywatelskiego w celu wsparcia 
przestrzegania przez Wietnam 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
praw człowieka oraz monitorowania 
właściwego wdrażania art. 13 umowy o 
wolnym handlu.

7. zachęca Komisję do zwiększenia 
pomocy technicznej i dostępnych środków 
finansowych na rzecz Wietnamu i jego 
niezależnego społeczeństwa 
obywatelskiego w celu wsparcia 
przestrzegania przez Wietnam 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
praw człowieka oraz monitorowania 
właściwego wdrażania art. 13 umowy o 
wolnym handlu; zauważa z 
zaniepokojeniem, że wietnamskie 
niezależne społeczeństwo obywatelskie 
spotyka się z surowymi represjami i w 
dużej mierze funkcjonuje w konspiracji w 
obawie przed prześladowaniami i 
odwetem; wzywa Komisję do 
dopilnowania, by rzeczywiście niezależne 
grupy społeczeństwa obywatelskiego 
zostały włączone do wewnętrznych grup 
doradczych przewidzianych w rozdziale 
dotyczącym zrównoważonego rozwoju, a 
także wzywa Komisję do wyjaśnienia, 
jakie mechanizmy zostaną zastosowane w 
celu zapewnienia, że będą one mogły 
prawidłowo i bezpiecznie odgrywać swoją 
rolę bez obawy przed represjami;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zachęca Komisję do zwiększenia 7. zachęca Komisję do zwiększenia 
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pomocy technicznej i dostępnych środków 
finansowych na rzecz Wietnamu i jego 
niezależnego społeczeństwa 
obywatelskiego w celu wsparcia 
przestrzegania przez Wietnam 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
praw człowieka oraz monitorowania 
właściwego wdrażania art. 13 umowy o 
wolnym handlu.

pomocy technicznej i dostępnych środków 
finansowych na rzecz Wietnamu i jego 
niezależnego społeczeństwa 
obywatelskiego w celu wsparcia 
przestrzegania przez Wietnam 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
praw człowieka oraz monitorowania 
właściwego wdrażania art. 13 umowy o 
wolnym handlu; zauważa z 
zaniepokojeniem, że wietnamskie 
niezależne społeczeństwo obywatelskie jest 
brutalnie represjonowane; wzywa Komisję 
do wskazania, które z niezależnych grup 
wietnamskiego społeczeństwa 
obywatelskiego zostaną włączone do 
wewnętrznych grup doradczych, a także 
do wyjaśnienia, w jaki sposób Komisja 
zapewni zachowanie ich niezależności;

Or. en

Poprawka 50
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zachęca Komisję do zwiększenia 
pomocy technicznej i dostępnych środków 
finansowych na rzecz Wietnamu i jego 
niezależnego społeczeństwa 
obywatelskiego w celu wsparcia 
przestrzegania przez Wietnam 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
praw człowieka oraz monitorowania 
właściwego wdrażania art. 13 umowy o 
wolnym handlu.

7. zachęca Komisję do zwiększenia 
pomocy technicznej i dostępnych środków 
finansowych na rzecz Wietnamu i jego 
niezależnego społeczeństwa 
obywatelskiego w celu wsparcia 
przestrzegania przez Wietnam 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
praw człowieka oraz monitorowania 
właściwego wdrażania art. 13 umowy o 
wolnym handlu; w związku z tym wzywa 
Komisję Europejską, by zadbała o 
utworzenie skutecznego i niezależnego 
mechanizmu monitorowania i 
rozpatrywania skarg w dziedzinie ochrony 
praw człowieka oraz dopilnowała, by 
wewnętrzna grupa doradcza w Wietnamie 
składała się z prawdziwie niezależnych i 
bezstronnych członków;
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Or. en

Poprawka 51
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zachęca Komisję do zwiększenia 
pomocy technicznej i dostępnych środków 
finansowych na rzecz Wietnamu i jego 
niezależnego społeczeństwa 
obywatelskiego w celu wsparcia 
przestrzegania przez Wietnam 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
praw człowieka oraz monitorowania 
właściwego wdrażania art. 13 umowy o 
wolnym handlu.

7. zachęca Komisję do zwiększenia 
pomocy technicznej i dostępnych środków 
finansowych na rzecz Wietnamu i jego 
niezależnego społeczeństwa 
obywatelskiego w celu wsparcia 
przestrzegania przez Wietnam 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
praw człowieka oraz monitorowania 
właściwego wdrażania art. 13 umowy o 
wolnym handlu; zauważa z 
zaniepokojeniem, że wietnamskie 
niezależne społeczeństwo obywatelskie 
spotyka się z surowymi represjami i w 
dużej mierze funkcjonuje w konspiracji w 
obawie przed prześladowaniami i 
odwetem;

Or. en

Poprawka 52
Leopoldo López Gil

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zachęca Komisję do zwiększenia 
pomocy technicznej i dostępnych środków 
finansowych na rzecz Wietnamu i jego 
niezależnego społeczeństwa 
obywatelskiego w celu wsparcia 
przestrzegania przez Wietnam 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
praw człowieka oraz monitorowania 
właściwego wdrażania art. 13 umowy o 

7. zachęca Komisję do zwiększenia 
pomocy technicznej dla Wietnamu i 
dostępnych środków finansowych na rzecz 
wzmocnienia jego niezależnego 
społeczeństwa obywatelskiego w celu 
wsparcia przestrzegania przez Wietnam 
międzynarodowych zobowiązań w zakresie 
praw człowieka oraz monitorowania 
właściwego wdrażania art. 13 umowy o 



PE643.185v01-00 34/38 AM\1192533PL.docx

PL

wolnym handlu. wolnym handlu.

Or. es

Poprawka 53
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że Parlament 
Europejski powinien uważnie śledzić i 
monitorować rozwój sytuacji w Wietnamie 
oraz wdrażanie wszystkich części umowy o 
wolnym handlu po jej wejściu w życie, tak 
aby mógł on reagować na rozwój sytuacji 
w terenie w przypadku 
udokumentowanych i udowodnionych 
poważnych naruszeń praw człowieka;

Or. en

Poprawka 54
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. jest głęboko przekonany, że w 
Wietnamie konieczne jest wzmocnienie 
praworządności, dobrych rządów, 
zrównoważonego rozwoju i poszanowania 
praw człowieka; zaleca, aby Parlament 
Europejski rozważył wyrażenie zgody 
wyłącznie w przypadku, gdy rząd 
Wietnamu uzgodni z Komisją Europejską 
harmonogram poprawy sytuacji w 
zakresie praw człowieka w Wietnamie, w 
tym propozycje zmian w tych obszarach 
kodeksu karnego, które obecnie regulują 
wolność wypowiedzi, zrzeszania się i 
zgromadzeń.
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Poprawka 55
Heidi Hautala
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję i Służbę Działań 
Zewnętrznych do formalnego przedłożenia 
Parlamentowi Europejskiemu – przed 
głosowaniem w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy o wolnym handlu – 
sprawozdania dotyczącego zobowiązania 
Wietnamu do poczynienia postępów w 
wielu obszarach związanych z prawami 
człowieka, w tym do uwolnienia osób 
przetrzymywanych wyłącznie za pokojowe 
wyrażanie sprzeciwu, rewizji kodeksu 
karnego, ustawy o bezpieczeństwie 
cybernetycznym oraz ustawy o 
przekonaniach i religii w celu 
dostosowania ich do międzynarodowych 
standardów praw człowieka, uznania 
niezależnych związków zawodowych i 
ratyfikacji konwencji MOP nr 87 i 105, 
ponieważ poszanowanie praw i wolności 
człowieka zgodnie z zobowiązaniami 
Wietnamu wynikającymi z umowy o 
partnerstwie i współpracy ma zasadnicze 
znaczenie z perspektywy ratyfikacji 
umowy o wolnym handlu między UE a 
Wietnamem;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7a. zwraca uwagę, że społeczeństwo 
obywatelskie w Wietnamie nie może 
działać swobodnie i bez ingerencji ze 
strony państwa, ponieważ w tym kraju 
nadal dochodzi do ograniczania wolności 
wypowiedzi, zgromadzeń i zrzeszania się; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
zagwarantowania, że grupy społeczeństwa 
obywatelskiego, zwłaszcza te, które wejdą 
w skład wewnętrznych grup doradczych, 
będą mogły działać w sposób niezależny, 
bezstronny, dogłębny i wolny od 
reperkusji;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa do zacieśnienia współpracy 
z Parlamentem Europejskim w ramach 
przygotowań do dorocznych dialogów na 
temat praw człowieka, spotkań 
informacyjnych i aktualizacji unijnej 
strategii dotyczącej praw człowieka w 
odniesieniu do Wietnamu;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. jest głęboko przekonany, że w 
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Wietnamie konieczne jest wzmocnienie 
praworządności, dobrych rządów, 
zrównoważonego rozwoju i poszanowania 
praw człowieka; w związku z tym wzywa 
Parlament do wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy wyłącznie w przypadku, 
gdy uzna on, że zalecenia te, w 
szczególności dotyczące uwolnienia 
wszystkich więźniów politycznych, rewizji 
kodeksu karnego, wolności wypowiedzi, 
zrzeszania się, zgromadzeń, 
przemieszczania i wolności informacji, są 
prawnie i skutecznie chronione;

Or. en

Poprawka 59
Heidi Hautala
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla, że Parlament 
Europejski powinien uważnie śledzić i 
monitorować wdrażanie wszystkich części 
umowy o wolnym handlu; w związku z 
tym wzywa wysoką przedstawiciel / 
wiceprzewodniczącą Komisji do 
regularnego informowania Parlamentu 
Europejskiego o rozwoju sytuacji w 
zakresie praw człowieka w terenie, w tym 
w odniesieniu do organizowanych przez 
nią posiedzeń wysokiego szczebla i 
dialogów na temat praw człowieka z tym 
krajem;

Or. en

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

Projekt opinii
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Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. w związku z tym wzywa PE do 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy tylko 
wtedy, gdy zalecenia te będą prawnie i 
skutecznie chronione;

Or. en

Poprawka 61
Heidi Hautala
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. uważa, że ratyfikacja umowy o 
wolnym handlu między UE a Wietnamem 
powinna nastąpić dopiero wtedy, gdy 
władze Wietnamu wykażą zaangażowanie 
oraz przedstawią jasny harmonogram 
dotyczący rewizji kodeksu karnego i 
ustawy o bezpieczeństwie cybernetycznym 
zgodnie z międzynarodowymi standardami 
praw człowieka, uznania niezależnych 
związków zawodowych oraz ratyfikacji 
konwencji MOP nr 87 i 105;

Or. en


