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Alteração 1
Phil Bennion

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que o Parlamento deu a 
sua aprovação ao Acordo-Quadro Global 
de Parceria e Cooperação UE-Vietname 
(APC), de 17 de dezembro de 20151, que 
define as futuras relações e visa reforçar a 
cooperação em matéria de desafios globais 
e regionais;

1. Recorda que o Parlamento deu a 
sua aprovação ao Acordo-Quadro Global 
de Parceria e Cooperação UE-Vietname 
(APC), de 17 de dezembro de 20151, que 
define as futuras relações e visa reforçar a 
cooperação em matéria de desafios globais 
e regionais; lamenta que a Comissão não 
tenha efetuado previamente uma 
avaliação exaustiva do impacto dos 
direitos humanos; insta a Comissão a 
fazê-la agora; observa com preocupação 
que as violações graves dos direitos 
humanos se intensificaram desde a 
entrada em vigor do APC;

_________________ _________________
1 Textos aprovados, P8_TA(2015)0467. 1 Textos aprovados, P8_TA(2015)0467.

Or. en

Alteração 2
Heidi Hautala
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que o Parlamento deu a 
sua aprovação ao Acordo-Quadro Global 
de Parceria e Cooperação UE-Vietname 
(APC), de 17 de dezembro de 20151, que 
define as futuras relações e visa reforçar a 
cooperação em matéria de desafios globais 
e regionais;

1. Recorda que o Parlamento deu a 
sua aprovação ao Acordo-Quadro Global 
de Parceria e Cooperação UE-Vietname 
(APC), de 17 de dezembro de 20151, que 
define as futuras relações e visa reforçar a 
cooperação em matéria de desafios globais 
e regionais; observa com preocupação que 
as violações graves dos direitos humanos 
se intensificaram desde a entrada em 
vigor do APC;
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_________________ _________________
1 Textos aprovados, P8_TA(2015)0467. 1 Textos aprovados, P8_TA(2015)0467.

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Recorda que o Parlamento deu a 
sua aprovação ao Acordo-Quadro Global 
de Parceria e Cooperação UE-Vietname 
(APC), de 17 de dezembro de 20151, que 
define as futuras relações e visa reforçar a 
cooperação em matéria de desafios globais 
e regionais;

1. Recorda que o Parlamento deu a 
sua aprovação ao Acordo-Quadro Global 
de Parceria e Cooperação UE-Vietname 
(APC), de 17 de dezembro de 20151, que 
define as futuras relações e visa reforçar a 
cooperação em matéria de desafios globais 
e regionais; observa com preocupação que 
as violações graves dos direitos humanos 
continuaram desde a entrada em vigor do 
APC;

_________________ _________________
1 Textos aprovados, P8_TA(2015)0467. 1 Textos aprovados, P8_TA(2015)0467.

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Recorda que, em 2014, o 
Parlamento solicitou à Comissão que 
realizasse uma avaliação de impacto sobre 
os direitos humanos do Acordo de 
Comércio Livre previsto com o Vietname, 
um apelo reiterado pelo Provedor de 
Justiça Europeu em 2015, e observa que 
essa avaliação está ainda por realizar; 
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reitera o apelo à Comissão para que 
proceda a essa avaliação antes da entrada 
em vigor do acordo;

Or. en

Alteração 5
Urmas Paet

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Sublinha a importância estratégica 
do Vietname enquanto parceiro crucial da 
UE no Sudeste Asiático e entre os países 
da ASEAN, especificamente, mas não 
exclusivamente, no que diz respeito às 
negociações sobre alterações climáticas, à 
boa governação, ao desenvolvimento 
sustentável, ao progresso económico e 
social e à luta contra o terrorismo;

2. Sublinha a importância estratégica 
do Vietname enquanto parceiro crucial da 
UE no Sudeste Asiático e entre os países 
da ASEAN, especificamente, mas não 
exclusivamente, no que diz respeito às 
negociações sobre alterações climáticas, à 
boa governação, ao desenvolvimento 
sustentável, ao progresso económico e 
social e à luta contra o terrorismo; salienta 
a importância de a UE e o Vietname 
respeitarem e aplicarem plenamente o 
Acordo de Paris;

Or. en

Alteração 6
Isabel Wiseler-Lima

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Sublinha a importância estratégica 
do Vietname enquanto parceiro crucial da 
UE no Sudeste Asiático e entre os países 
da ASEAN, especificamente, mas não 
exclusivamente, no que diz respeito às 
negociações sobre alterações climáticas, à 
boa governação, ao desenvolvimento 
sustentável, ao progresso económico e 
social e à luta contra o terrorismo;

2. Sublinha a importância estratégica 
do Vietname enquanto parceiro crucial da 
UE no Sudeste Asiático e entre os países 
da ASEAN, especificamente, mas não 
exclusivamente, no que diz respeito às 
negociações sobre alterações climáticas, à 
boa governação, ao desenvolvimento 
sustentável, à segurança, ao progresso 
económico e social e à luta contra o 
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terrorismo; observa que o Vietname 
preside à ASEAN em 2020;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Sublinha a importância estratégica 
do Vietname enquanto parceiro crucial da 
UE no Sudeste Asiático e entre os países 
da ASEAN, especificamente, mas não 
exclusivamente, no que diz respeito às 
negociações sobre alterações climáticas, à 
boa governação, ao desenvolvimento 
sustentável, ao progresso económico e 
social e à luta contra o terrorismo;

2. Sublinha a importância estratégica 
do Vietname enquanto parceiro crucial da 
UE no Sudeste Asiático e entre os países 
da ASEAN, especificamente, mas não 
exclusivamente, no que diz respeito às 
negociações sobre alterações climáticas, à 
boa governação, ao desenvolvimento 
sustentável, ao progresso económico e 
social, à luta contra o terrorismo e aos 
progressos em matéria de direitos 
humanos e reformas democráticas;

Or. en

Alteração 8
Isabel Wiseler-Lima

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Congratula-se com o Acordo entre 
a UE e o Governo do Vietname que 
estabelece um quadro para a participação 
do Vietname nas operações de gestão de 
crises da UE, assinado em 17 de outubro 
de 2019; sublinha que o Vietname se 
torna o segundo país parceiro na Ásia a 
assinar um acordo-quadro de 
participação com a UE; salienta que o 
Acordo constitui um avanço significativo 
nas relações entre a UE e o Vietname;
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Or. en

Alteração 9
Phil Bennion

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Reconhece os esforços envidados 
pelo Vietname para aplicar um ambicioso 
programa de reformas, nomeadamente em 
matéria de direitos ambientais e laborais do 
capítulo do Acordo de Comércio Livre 
(ACL) relativo ao desenvolvimento 
sustentável; regozija-se com a ratificação 
de seis das oito convenções fundamentais 
da OIT, nomeadamente a convenção n.º 29 
sobre trabalho forçado, as convenções n.ºs 
100 e 111 sobre não discriminação, as 
convenções n.ºs 138 e 182 sobre trabalho 
infantil e, mais recentemente, a convenção 
n.º 98 sobre o direito de organização e de 
negociação coletiva; insta o Governo 
vietnamita a ratificar rapidamente as 
convenções pendentes;

3. Reconhece os esforços envidados 
pelo Vietname para aplicar um programa 
de reformas, nomeadamente em matéria de 
direitos ambientais e laborais do capítulo 
do Acordo de Comércio Livre (ACL) 
relativo ao desenvolvimento sustentável; 
regozija-se com a ratificação de seis das 
oito convenções fundamentais da OIT, 
nomeadamente a convenção n.º 29 sobre 
trabalho forçado, as convenções n.ºs 100 e 
111 sobre não discriminação, as 
convenções n.ºs 138 e 182 sobre trabalho 
infantil e, mais recentemente, a convenção 
n.º 98 sobre o direito de organização e de 
negociação coletiva; insta o Governo 
vietnamita a ratificar rapidamente e aplicar 
na totalidade as convenções pendentes; 
lamenta que o texto do capítulo sobre o 
desenvolvimento sustentável não crie 
qualquer obrigação de ratificação destas 
convenções pendentes; apela ao 
alargamento do mecanismo eficaz 
aplicável às disposições comerciais do 
ACL também ao capítulo sobre comércio 
e desenvolvimento sustentável e a um 
calendário claro, público e vinculativo 
para a ratificação das convenções n.º 87 
da OIT sobre a liberdade sindical e a 
proteção do direito sindical e n.º 105 sobre 
a abolição do trabalho forçado;

Or. en

Alteração 10
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor
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Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Reconhece os esforços envidados 
pelo Vietname para aplicar um ambicioso 
programa de reformas, nomeadamente em 
matéria de direitos ambientais e laborais do 
capítulo do Acordo de Comércio Livre 
(ACL) relativo ao desenvolvimento 
sustentável; regozija-se com a ratificação 
de seis das oito convenções fundamentais 
da OIT, nomeadamente a convenção n.º 29 
sobre trabalho forçado, as convenções n.ºs 
100 e 111 sobre não discriminação, as 
convenções n.ºs 138 e 182 sobre trabalho 
infantil e, mais recentemente, a convenção 
n.º 98 sobre o direito de organização e de 
negociação coletiva; insta o Governo 
vietnamita a ratificar rapidamente as 
convenções pendentes;

3. Reconhece os esforços envidados 
pelo Vietname para aplicar um programa 
de reformas, nomeadamente em matéria de 
direitos ambientais e laborais do capítulo 
do Acordo de Comércio Livre (ACL) 
relativo ao desenvolvimento sustentável; 
regozija-se com a ratificação de seis das 
oito convenções fundamentais da OIT, 
nomeadamente a convenção n.º 29 sobre 
trabalho forçado, as convenções n.ºs 100 e 
111 sobre não discriminação, as 
convenções n.ºs 138 e 182 sobre trabalho 
infantil e, mais recentemente, a convenção 
n.º 98 sobre o direito de organização e de 
negociação coletiva; insta o Governo 
vietnamita a ratificar rapidamente e aplicar 
na totalidade as convenções pendentes; 
lamenta que o capítulo sobre o 
desenvolvimento sustentável não crie 
qualquer obrigação legal e vinculativa; 
solicita um calendário público e 
vinculativo para a ratificação das 
convenções n.º 87 da OIT sobre a 
liberdade sindical e a proteção do direito 
sindical e n.º 105 sobre a abolição do 
trabalho forçado;

Or. en

Alteração 11
Traian Băsescu

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Reconhece os esforços envidados 
pelo Vietname para aplicar um ambicioso 
programa de reformas, nomeadamente em 
matéria de direitos ambientais e laborais do 
capítulo do Acordo de Comércio Livre 

3. Reconhece os esforços envidados 
pelo Vietname para aplicar um ambicioso 
programa de reformas, nomeadamente em 
matéria de direitos ambientais e laborais do 
capítulo do Acordo de Comércio Livre 
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(ACL) relativo ao desenvolvimento 
sustentável; regozija-se com a ratificação 
de seis das oito convenções fundamentais 
da OIT, nomeadamente a convenção n.º 29 
sobre trabalho forçado, as convenções n.ºs 
100 e 111 sobre não discriminação, as 
convenções n.ºs 138 e 182 sobre trabalho 
infantil e, mais recentemente, a convenção 
n.º 98 sobre o direito de organização e de 
negociação coletiva; insta o Governo 
vietnamita a ratificar rapidamente as 
convenções pendentes;

(ACL) relativo ao desenvolvimento 
sustentável; insta o Governo vietnamita a 
tomar todas as medidas legislativas e não 
legislativas adequadas para assegurar as 
mais elevadas normas que for possível em 
matéria de direitos humanos — incluindo, 
mas não exclusivamente — normas 
ambientais e laborais, e a garantir que 
essas normas sejam efetivamente 
respeitadas e aplicadas; regozija-se com a 
ratificação de seis das oito convenções 
fundamentais da OIT, nomeadamente a 
convenção n.º 29 sobre trabalho forçado, as 
convenções n.ºs 100 e 111 sobre não 
discriminação, as convenções n.ºs 138 e 
182 sobre trabalho infantil e, mais 
recentemente, a convenção n.º 98 sobre o 
direito de organização e de negociação 
coletiva; insta o Governo vietnamita a 
ratificar rapidamente as convenções 
pendentes;

Or. en

Alteração 12
Fabio Massimo Castaldo

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Reconhece os esforços envidados 
pelo Vietname para aplicar um ambicioso 
programa de reformas, nomeadamente em 
matéria de direitos ambientais e laborais do 
capítulo do Acordo de Comércio Livre 
(ACL) relativo ao desenvolvimento 
sustentável; regozija-se com a ratificação 
de seis das oito convenções fundamentais 
da OIT, nomeadamente a convenção n.º 29 
sobre trabalho forçado, as convenções n.ºs 
100 e 111 sobre não discriminação, as 
convenções n.ºs 138 e 182 sobre trabalho 
infantil e, mais recentemente, a convenção 
n.º 98 sobre o direito de organização e de 
negociação coletiva; insta o Governo 
vietnamita a ratificar rapidamente as 

3. Reconhece os esforços envidados 
pelo Vietname para aplicar um ambicioso 
programa de reformas, nomeadamente em 
matéria de direitos ambientais e laborais do 
capítulo do Acordo de Comércio Livre 
(ACL) relativo ao desenvolvimento 
sustentável; regozija-se com a ratificação 
de seis das oito convenções fundamentais 
da OIT, nomeadamente a convenção n.º 29 
sobre trabalho forçado, as convenções n.ºs 
100 e 111 sobre não discriminação, as 
convenções n.ºs 138 e 182 sobre trabalho 
infantil e, mais recentemente, a convenção 
n.º 98 sobre o direito de organização e de 
negociação coletiva; insta o Governo 
vietnamita a ratificar rapidamente as 
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convenções pendentes; convenções pendentes, nomeadamente a 
Convenção n.º 105 sobre a abolição do 
trabalho forçado e n.º 87 sobre a 
liberdade sindical e a proteção do direito 
sindical; considera que a concessão pelo 
governo da proteção proporcionada pelas 
referidas convenções aos seus cidadãos 
deve constituir uma condição prévia para 
a entrada em vigor do ACL;

Or. en

Alteração 13
Heidi Hautala
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Reconhece os esforços envidados 
pelo Vietname para aplicar um ambicioso 
programa de reformas, nomeadamente em 
matéria de direitos ambientais e laborais do 
capítulo do Acordo de Comércio Livre 
(ACL) relativo ao desenvolvimento 
sustentável; regozija-se com a ratificação 
de seis das oito convenções fundamentais 
da OIT, nomeadamente a convenção n.º 29 
sobre trabalho forçado, as convenções n.ºs 
100 e 111 sobre não discriminação, as 
convenções n.ºs 138 e 182 sobre trabalho 
infantil e, mais recentemente, a convenção 
n.º 98 sobre o direito de organização e de 
negociação coletiva; insta o Governo 
vietnamita a ratificar rapidamente as 
convenções pendentes;

3. Reconhece os esforços envidados 
pelo Vietname para aplicar um programa 
de reformas, nomeadamente em matéria de 
direitos ambientais e laborais do capítulo 
do Acordo de Comércio Livre (ACL) 
relativo ao desenvolvimento sustentável; 
regozija-se com a ratificação de seis das 
oito convenções fundamentais da OIT, 
nomeadamente a convenção n.º 29 sobre 
trabalho forçado, as convenções n.ºs 100 e 
111 sobre não discriminação, as 
convenções n.ºs 138 e 182 sobre trabalho 
infantil e, mais recentemente, a convenção 
n.º 98 sobre o direito de organização e de 
negociação coletiva; insta o Governo 
vietnamita a ratificar rapidamente e aplicar 
integralmente as convenções pendentes; 
salienta, contudo, que a aplicação integral 
das convenções da OIT não é possível até 
que o Código Penal vietnamita seja 
revisto em conformidade com as normas e 
obrigações internacionais em matéria de 
direitos humanos;

Or. en
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Alteração 14
Leopoldo López Gil

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Reconhece os esforços envidados 
pelo Vietname para aplicar um ambicioso 
programa de reformas, nomeadamente em 
matéria de direitos ambientais e laborais do 
capítulo do Acordo de Comércio Livre 
(ACL) relativo ao desenvolvimento 
sustentável; regozija-se com a ratificação 
de seis das oito convenções fundamentais 
da OIT, nomeadamente a convenção n.º 29 
sobre trabalho forçado, as convenções n.ºs 
100 e 111 sobre não discriminação, as 
convenções n.ºs 138 e 182 sobre trabalho 
infantil e, mais recentemente, a convenção 
n.º 98 sobre o direito de organização e de 
negociação coletiva; insta o Governo 
vietnamita a ratificar rapidamente as 
convenções pendentes;

3. Reconhece os esforços envidados 
pelo Vietname para aplicar um ambicioso 
programa de reformas, nomeadamente em 
matéria de direitos ambientais e laborais do 
capítulo do Acordo de Comércio Livre 
(ACL) relativo ao desenvolvimento 
sustentável; regozija-se com a ratificação 
de seis das oito convenções fundamentais 
da OIT, nomeadamente a convenção n.º 29 
sobre trabalho forçado, as convenções n.ºs 
100 e 111 sobre não discriminação, as 
convenções n.ºs 138 e 182 sobre trabalho 
infantil e, mais recentemente, a convenção 
n.º 98 sobre o direito de organização e de 
negociação coletiva; exorta o Governo 
vietnamita a ratificar rapidamente as 
convenções pendentes;

Or. es

Alteração 15
Heidi Hautala
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Lamenta profundamente o 
agravamento da situação dos defensores 
dos direitos humanos e dos jornalistas no 
Vietname e condena todos os atos de 
violência, as acusações por motivos 
políticos, a detenção arbitrária, a 
utilização de vigilância intrusiva, o 
assédio, as penas e as condenações em 
relação a essas pessoas; insta as 
autoridades vietnamitas a libertarem, 
imediata e incondicionalmente, todos os 
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defensores dos direitos humanos e 
prisioneiros de consciência detidos e 
condenados apenas por exercerem o seu 
direito à liberdade de expressão, e a 
retirarem todas as acusações de que são 
alvo;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta que os direitos laborais e 
as liberdades sindicais, incluindo os 
consagrados nas convenções 
fundamentais da OIT, não estão refletidos 
no atual código penal; continua 
preocupado com o facto de o Vietname ter 
rejeitado um elevado número de 
recomendações formuladas durante o 
Exame Periódico Universal de 2019 do 
código penal, a fim de o harmonizar com 
o Pacto Internacional sobre os Direitos 
Civis e Políticos; insta as autoridades 
vietnamitas a aplicarem estas 
recomendações, com parâmetros de 
referência e calendário claros e públicos;

Or. en

Alteração 17
Phil Bennion

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Manifesta-se preocupado com as 
violações dos direitos humanos, incluindo 

4. Manifesta-se preocupado com as 
violações dos direitos humanos, incluindo 
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o recurso à pena de morte no Vietname; 
insta o país a introduzir uma moratória e a 
procurar abolir esta sanção; salienta que os 
direitos humanos constituem uma pedra 
angular do capítulo sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável do ACL; 
solicita uma avaliação periódica do 
impacto do acordo;

o recurso à pena de morte no Vietname; 
insta o país a introduzir uma moratória e a 
procurar abolir esta sanção; lamenta 
profundamente que o número de presos 
políticos, ativistas de direitos humanos, 
laborais, religiosos e ambientais, 
jornalistas e bloguistas tenha aumentado 
drasticamente nos últimos anos e apela à 
libertação imediata de todas as pessoas 
detidas por atividades pacíficas; salienta 
que os direitos humanos devem constituir 
uma pedra angular do capítulo sobre 
comércio e desenvolvimento sustentável do 
ACL; lamenta que o ACL se centre num 
leque limitado de direitos, principalmente 
as convenções fundamentais da OIT; 
apela, por conseguinte, a um capítulo 
abrangente em matéria de direitos 
humanos e acompanhado por um 
mecanismo de execução, a fim de 
assegurar a sua execução na prática; 
solicita uma avaliação periódica 
independente do impacto do acordo;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Manifesta-se preocupado com as 
violações dos direitos humanos, incluindo 
o recurso à pena de morte no Vietname; 
insta o país a introduzir uma moratória e a 
procurar abolir esta sanção; salienta que os 
direitos humanos constituem uma pedra 
angular do capítulo sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável do ACL; 
solicita uma avaliação periódica do 
impacto do acordo;

4. Manifesta-se preocupado com as 
violações dos direitos humanos, incluindo 
o recurso à pena de morte no Vietname; 
insta o país a introduzir uma moratória e a 
procurar abolir esta sanção; solicita uma 
avaliação periódica do impacto do acordo; 
lamenta profundamente que o número de 
prisioneiros políticos, ativistas de direitos 
humanos, laborais, religiosos e 
ambientais, jornalistas e bloguistas tenha 
aumentado drasticamente nos últimos 
anos e apela à libertação imediata e 
incondicional de todas as pessoas detidas 
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por exercerem pacificamente o seu direito 
à liberdade de expressão;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Manifesta-se preocupado com as 
violações dos direitos humanos, incluindo 
o recurso à pena de morte no Vietname; 
insta o país a introduzir uma moratória e a 
procurar abolir esta sanção; salienta que os 
direitos humanos constituem uma pedra 
angular do capítulo sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável do ACL; 
solicita uma avaliação periódica do 
impacto do acordo;

4. Manifesta-se muito preocupado 
com as diversas e contínuas violações dos 
direitos humanos no Vietname, incluindo a 
repressão dos defensores dos direitos 
humanos e das organizações da sociedade 
civil, a restrição da liberdade de imprensa, 
liberdade de expressão e de associação, 
bem como o recurso à pena de morte; insta 
o Vietname a introduzir uma moratória à 
pena de morte e a procurar abolir esta 
sanção; exorta igualmente o Vietname a 
revogar a sua legislação em matéria de 
cibersegurança, a libertar todos os presos 
políticos e a introduzir um calendário 
rápido para a ratificação e a aplicação 
das convenções pendentes da OIT; 
salienta que os direitos humanos 
constituem uma pedra angular do capítulo 
sobre comércio e desenvolvimento 
sustentável do ACL; solicita uma avaliação 
periódica dos progressos no domínio dos 
direitos humanos e do desenvolvimento 
social, bem como quanto ao impacto do 
acordo;

Or. en

Alteração 20
Heidi Hautala
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
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N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Manifesta-se preocupado com as 
violações dos direitos humanos, incluindo 
o recurso à pena de morte no Vietname; 
insta o país a introduzir uma moratória e a 
procurar abolir esta sanção; salienta que 
os direitos humanos constituem uma pedra 
angular do capítulo sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável do ACL; 
solicita uma avaliação periódica do 
impacto do acordo;

4. Manifesta-se preocupado com as 
violações dos direitos humanos, incluindo 
o recurso à pena de morte, no Vietname; 
reitera a sua oposição à pena de morte em 
todas as circunstâncias; insta o país a 
introduzir uma moratória imediata como 
um passo em direção à abolição; salienta 
que os direitos humanos devem constituir 
uma pedra angular do capítulo sobre 
comércio e desenvolvimento sustentável do 
ACL; lamenta que se centre, em vez disso, 
num leque limitado de direitos, 
principalmente composto pelas 
convenções fundamentais da OIT; 
salienta que tal é insuficiente e solicita, 
por conseguinte, a sua revisão, a fim de 
incluir os direitos humanos de forma 
abrangente, acompanhando-os com um 
mecanismo de aplicação que garanta a 
sua aplicação efetiva; solicita uma 
avaliação periódica do impacto do acordo;

Or. en

Alteração 21
Traian Băsescu

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Manifesta-se preocupado com as 
violações dos direitos humanos, incluindo 
o recurso à pena de morte no Vietname; 
insta o país a introduzir uma moratória e a 
procurar abolir esta sanção; salienta que 
os direitos humanos constituem uma pedra 
angular do capítulo sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável do ACL; 
solicita uma avaliação periódica do 
impacto do acordo;

4. Manifesta-se preocupado com as 
violações dos direitos humanos, incluindo 
o recurso à pena de morte no Vietname; 
exorta o país a introduzir uma moratória e 
a dar passos imediatos para a sua 
abolição; observa, com preocupação, a 
constante restrição da liberdade de 
expressão, de associação e de reunião 
pacífica no Vietname, como tem sido 
repetidamente salientado — nas 
resoluções urgentes do Parlamento 
Europeu de 14 de dezembro de 2017 e 9 
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de junho de 2016 –, e entende que o 
historial do Vietname em matéria de 
direitos humanos suscita sérias 
preocupações e lança sérias dúvidas 
quanto ao compromisso assumido pelo 
país de respeitar os direitos humanos: 
salienta que os direitos humanos 
constituem uma pedra angular do capítulo 
sobre comércio e desenvolvimento 
sustentável do ACL;

Or. en

Alteração 22
Michal Šimečka

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Manifesta-se preocupado com as 
violações dos direitos humanos, incluindo 
o recurso à pena de morte no Vietname; 
insta o país a introduzir uma moratória e a 
procurar abolir esta sanção; salienta que os 
direitos humanos constituem uma pedra 
angular do capítulo sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável do ACL; 
solicita uma avaliação periódica do 
impacto do acordo;

4. Continua preocupado com as 
contínuas violações dos direitos humanos, 
incluindo a condenação, a intimidação 
política, a vigilância, o assédio, as 
agressões, o rapto e os julgamentos 
injustos de ativistas políticos, jornalistas, 
bloguistas, dissidentes e defensores dos 
direitos humanos, bem como com o 
recurso à pena de morte no Vietname; insta 
o país a cumprir o direito internacional e 
as obrigações internacionais em matéria 
de direitos humanos e a introduzir uma 
moratória e procurar abolir esta sanção; 
salienta que os direitos humanos 
constituem uma pedra angular do capítulo 
sobre comércio e desenvolvimento 
sustentável do ACL; solicita uma avaliação 
periódica do impacto do acordo;

Or. en

Alteração 23
Fabio Massimo Castaldo

Projeto de parecer
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N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Manifesta-se preocupado com as 
violações dos direitos humanos, incluindo 
o recurso à pena de morte no Vietname; 
insta o país a introduzir uma moratória e a 
procurar abolir esta sanção; salienta que os 
direitos humanos constituem uma pedra 
angular do capítulo sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável do ACL; 
solicita uma avaliação periódica do 
impacto do acordo;

4. Manifesta-se preocupado com as 
violações dos direitos humanos, incluindo 
o recurso à pena de morte no Vietname; 
insta o país a introduzir uma moratória e a 
procurar abolir esta sanção; recorda que o 
Governo vietnamita não pôs em prática 
qualquer alteração da sua legislação em 
matéria de segurança nacional e, pelo 
contrário, intensificou recentemente a 
repressão dos defensores dos direitos 
humanos, membros da sociedade civil, 
grupos religiosos e indivíduos que 
expressam opiniões consideradas críticas 
do governo; exorta o Governo vietnamita 
a alterar ou revogar artigos do Código 
Penal que possam ser utilizados de forma 
abusiva para reprimir a dissidência, tais 
como os artigos 258.º (331.º), 88.º (117.º) e 
79.º (109.º), bem como a sua lei sobre 
cibersegurança; salienta que os direitos 
humanos constituem uma pedra angular do 
capítulo sobre comércio e desenvolvimento 
sustentável do ACL; solicita uma avaliação 
periódica do impacto do acordo;

Or. en

Alteração 24
Urmas Paet

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Manifesta-se preocupado com as 
violações dos direitos humanos, incluindo 
o recurso à pena de morte no Vietname; 
insta o país a introduzir uma moratória e a 
procurar abolir esta sanção; salienta que os 
direitos humanos constituem uma pedra 
angular do capítulo sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável do ACL; 
solicita uma avaliação periódica do 

4. Manifesta-se preocupado com as 
violações dos direitos humanos, incluindo 
o recurso à pena de morte no Vietname; 
insta o país a introduzir uma moratória e a 
procurar abolir esta sanção; insta o 
Vietname a rever o Código Penal e a nova 
lei sobre cibersegurança em 
conformidade com as normas 
internacionais; salienta que os direitos 
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impacto do acordo; humanos constituem uma pedra angular do 
capítulo sobre comércio e desenvolvimento 
sustentável do ACL; solicita uma avaliação 
periódica do impacto do acordo;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Manifesta-se preocupado com as 
violações dos direitos humanos, incluindo 
o recurso à pena de morte no Vietname; 
insta o país a introduzir uma moratória e a 
procurar abolir esta sanção; salienta que os 
direitos humanos constituem uma pedra 
angular do capítulo sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável do ACL; 
solicita uma avaliação periódica do 
impacto do acordo;

4. Manifesta-se preocupado com as 
violações dos direitos humanos, incluindo 
o recurso à pena de morte no Vietname; 
insta o país a introduzir uma moratória e a 
procurar abolir a pena de morte; salienta 
que os direitos humanos constituem uma 
pedra angular do capítulo sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável do ACL; 
solicita uma avaliação estreita e contínua 
do impacto do acordo sobre os direitos 
humanos através de um mecanismo de 
controlo e reclamação independente;

Or. en

Alteração 26
Leopoldo López Gil

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Manifesta-se preocupado com as 
violações dos direitos humanos, incluindo 
o recurso à pena de morte no Vietname; 
insta o país a introduzir uma moratória e a 
procurar abolir esta sanção; salienta que os 
direitos humanos constituem uma pedra 
angular do capítulo sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável do ACL; 

4. Manifesta-se preocupado com as 
violações dos direitos humanos, incluindo 
o recurso à pena de morte no Vietname; 
insta o país a introduzir uma moratória e a 
procurar abolir esta sanção; salienta que os 
direitos humanos constituem uma pedra 
angular do capítulo sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável do ACL; 
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solicita uma avaliação periódica do 
impacto do acordo;

solicita uma avaliação anual do impacto 
do acordo;

Or. es

Alteração 27
Traian Băsescu

Projeto de parecer
N.º 4 – parágrafo 1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

Exorta o Vietname a aderir às normas 
internacionais em matéria de empresas e 
direitos humanos, recordando os 
Princípios Orientadores das Nações 
Unidas sobre Empresas e Direitos 
Humanos, que exigem uma observação 
rigorosa do dever de diligência na cadeia 
de aprovisionamento, a criação de 
enquadramentos legislativos nacionais 
que garantam a responsabilidade das 
empresas, a transparência e a prestação 
de contas, bem como a obrigatoriedade de 
prevenir e atenuar os impactos negativos 
sobre os direitos humanos; salienta a 
importância de monitorizar e avaliar o 
impacto do presente Acordo no 
desenvolvimento sustentável através das 
respetivas políticas, práticas, processos 
participativos e instituições;

Or. en

Alteração 28
Heidi Hautala
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Exorta as autoridades do 
Vietname a revogarem, reverem ou 
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alterarem todas as leis repressivas, 
nomeadamente o Código Penal, a lei 
sobre cibersegurança e a lei sobre a 
convicção e a religião, bem como a 
garantirem que toda a legislação esteja 
em conformidade com as normas e 
obrigações internacionais em matéria de 
direitos humanos, incluindo o Pacto 
Internacional sobre os Direitos Civis e 
Políticos, de que o Vietname é Parte; insta 
o governo a assegurar a conformidade da 
legislação que regula as reuniões e 
manifestações públicas com os direitos de 
liberdade de reunião e de associação;

Or. en

Alteração 29
Isabel Wiseler-Lima

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Exorta o Vietname — a fim de 
mostrar a sua boa vontade — a 
implementar imediatamente, tal como 
anteriormente exigido, os requisitos em 
matéria de direitos humanos constantes 
da resolução do PE sobre o APC com o 
Vietname, aprovada a 17 de dezembro de 
2015, inter alia através da revisão do 
Código Penal, e se abster de reprimir o 
exercício pacífico do direito à liberdade de 
expressão, de reunião e de associação, e 
libertar os prisioneiros de consciência;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

4-A. Constata, e lamenta, que o texto do 
capítulo relativo à sustentabilidade não 
inclua qualquer referência aos direitos 
humanos, que são um aspeto fundamental 
de uma boa e sustentável governação, e 
fazem parte dos princípios fundadores da 
União Europeia; os direitos humanos 
devem, por conseguinte, ser parte 
integrante de qualquer acordo entre a UE 
e um Estado terceiro;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Exorta as autoridades do 
Vietname a revogarem a sua lei sobre 
cibersegurança e introduzirem legislação 
que regulamente as reuniões públicas e 
manifestações, em conformidade com a 
legislação internacional em matéria de 
liberdade de reunião e de associação;

Or. en

Alteração 32
Heidi Hautala
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Deplora que a Comissão Europeia 
se tenha recusado a realizar uma 
avaliação de impacto dos direitos 
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humanos no Acordo de Comércio Livre 
UE-Vietname, o que contraria a decisão 
da Provedora de Justiça da UE de 2015, 
bem como o Plano de Ação da UE para os 
Direitos Humanos e a Democracia; exorta 
a Comissão Europeia a realizar uma 
avaliação de impacto sobre os direitos 
humanos antes da ratificação do ACL;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Salienta que os direitos humanos 
devem constituir uma pedra angular do 
capítulo sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável do ACL; 
lamenta que, em vez disso, o ACL se 
centre apenas num leque limitado de 
direitos; solicita, por conseguinte, um 
capítulo abrangente em matéria de 
direitos humanos com medidas de 
aplicação, parâmetros de referência e 
calendário; solicita ainda a avaliação 
periódica do impacto do Acordo;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 4-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-C. Lamenta a recusa da Comissão 
Europeia de realizar uma avaliação de 
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impacto dos direitos humanos sobre o 
Acordo de Comércio Livre entre a UE e o 
Vietname e insta a Comissão a realizar 
esta avaliação antes da entrada em vigor 
do Acordo;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 4-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-D. Solicita a aplicação do mecanismo 
de resolução de litígios entre Estados ao 
capítulo sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável;

Or. en

Alteração 36
Traian Băsescu

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha que o artigo 13.º do ACL 
representa uma abordagem cooperativa 
baseada em valores e interesses comuns, 
que tem em consideração as diferenças nos 
níveis de desenvolvimento respetivos das 
Partes; congratula-se com a possibilidade 
de, em primeiro lugar, resolver as questões 
abrangidas pelo artigo 13.º relativo ao 
comércio e ao desenvolvimento sustentável 
através de intercâmbios no âmbito do 
Comité de Comércio e Desenvolvimento 
Sustentável; recorda que uma Parte pode 
solicitar a reunião de um painel de peritos 
para examinar essas questões, caso o 

5. Sublinha que o artigo 13.º do ACL 
representa uma abordagem cooperativa 
baseada em valores e interesses comuns, 
que tem em consideração as diferenças nos 
níveis de desenvolvimento respetivos das 
Partes; salienta a importância da 
aplicação de todos os princípios inscritos 
no artigo 13.º do ACL, como a liberdade 
de associação, a eliminação de todas as 
formas de trabalho forçado ou 
obrigatório, a abolição efetiva do trabalho 
infantil e a eliminação da discriminação 
em matéria de emprego e de profissão; 
congratula-se com a possibilidade de, em 
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Comité não as consiga resolver de forma 
satisfatória;

primeiro lugar, resolver as questões 
abrangidas pelo artigo 13.º relativo ao 
comércio e ao desenvolvimento sustentável 
através de intercâmbios no âmbito do 
Comité de Comércio e Desenvolvimento 
Sustentável; recorda que uma Parte pode 
solicitar a reunião de um painel de peritos 
para examinar essas questões, caso o 
Comité não as consiga resolver de forma 
satisfatória;

Or. en

Alteração 37
Phil Bennion

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha que o artigo 13.º do ACL 
representa uma abordagem cooperativa 
baseada em valores e interesses comuns, 
que tem em consideração as diferenças nos 
níveis de desenvolvimento respetivos das 
Partes; congratula-se com a possibilidade 
de, em primeiro lugar, resolver as questões 
abrangidas pelo artigo 13.º relativo ao 
comércio e ao desenvolvimento sustentável 
através de intercâmbios no âmbito do 
Comité de Comércio e Desenvolvimento 
Sustentável; recorda que uma Parte pode 
solicitar a reunião de um painel de peritos 
para examinar essas questões, caso o 
Comité não as consiga resolver de forma 
satisfatória;

5. Sublinha que o artigo 13.º do ACL 
representa uma abordagem cooperativa 
baseada em valores e interesses comuns, 
que tem em consideração as diferenças nos 
níveis de desenvolvimento respetivos das 
Partes; congratula-se com a possibilidade 
de, em primeiro lugar, resolver as questões 
abrangidas pelo artigo 13.º relativo ao 
comércio e ao desenvolvimento sustentável 
através de intercâmbios no âmbito do 
Comité de Comércio e Desenvolvimento 
Sustentável; lamenta que, caso as questões 
não sejam resolvidas, o segundo 
mecanismo, que permite a uma Parte 
solicitar a reunião de um painel de peritos 
independentes, continue a estar 
subordinado à vontade e aos 
procedimentos próprios das Partes;

Or. en

Alteração 38
Heidi Hautala
em nome do Grupo Verts/ALE
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Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha que o artigo 13.º do ACL 
representa uma abordagem cooperativa 
baseada em valores e interesses comuns, 
que tem em consideração as diferenças nos 
níveis de desenvolvimento respetivos das 
Partes; congratula-se com a possibilidade 
de, em primeiro lugar, resolver as questões 
abrangidas pelo artigo 13.º relativo ao 
comércio e ao desenvolvimento sustentável 
através de intercâmbios no âmbito do 
Comité de Comércio e Desenvolvimento 
Sustentável; recorda que uma Parte pode 
solicitar a reunião de um painel de peritos 
para examinar essas questões, caso o 
Comité não as consiga resolver de forma 
satisfatória;

5. Sublinha que o artigo 13.º do ACL 
representa uma abordagem cooperativa 
baseada em valores e interesses comuns, 
que tem em consideração as diferenças nos 
níveis de desenvolvimento respetivos das 
Partes; congratula-se com a possibilidade 
de, em primeiro lugar, resolver as questões 
abrangidas pelo artigo 13.º relativo ao 
comércio e ao desenvolvimento sustentável 
através de intercâmbios no âmbito do 
Comité de Comércio e Desenvolvimento 
Sustentável; lamenta que, caso as questões 
não sejam resolvidas, o segundo 
mecanismo, que permite a uma Parte 
solicitar a reunião de um painel de peritos 
independentes, continue a estar 
subordinado à vontade e aos 
procedimentos próprios das Partes;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha que o artigo 13.º do ACL 
representa uma abordagem cooperativa 
baseada em valores e interesses comuns, 
que tem em consideração as diferenças nos 
níveis de desenvolvimento respetivos das 
Partes; congratula-se com a possibilidade 
de, em primeiro lugar, resolver as questões 
abrangidas pelo artigo 13.º relativo ao 
comércio e ao desenvolvimento sustentável 
através de intercâmbios no âmbito do 
Comité de Comércio e Desenvolvimento 
Sustentável; recorda que uma Parte pode 
solicitar a reunião de um painel de peritos 

5. Sublinha que o artigo 13.º do ACL 
representa uma abordagem cooperativa 
baseada em valores e interesses comuns, 
que tem em consideração as diferenças nos 
níveis de desenvolvimento respetivos das 
Partes; congratula-se com a possibilidade 
de, em primeiro lugar, resolver as questões 
abrangidas pelo artigo 13.º relativo ao 
comércio e ao desenvolvimento sustentável 
através de intercâmbios no âmbito do 
Comité de Comércio e Desenvolvimento 
Sustentável; lamenta que, caso as questões 
não sejam resolvidas, o segundo 
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para examinar essas questões, caso o 
Comité não as consiga resolver de forma 
satisfatória;

mecanismo, que permite a uma Parte 
solicitar um painel de peritos, continue a 
estar subordinado à vontade e aos 
procedimentos próprios das Partes e 
careça de garantias legais;

Or. en

Alteração 40
Phil Bennion

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Exorta à criação de um 
mecanismo de acompanhamento dos 
direitos humanos e de um mecanismo 
independente de reclamação que 
proporcione aos cidadãos afetados e às 
partes interessadas locais um recurso 
eficaz, para responder aos potenciais 
impactos negativos sobre os direitos 
humanos, bem como à criação de um 
mecanismo de resolução de litígios que 
preveja sanções pecuniárias e a suspensão 
dos benefícios comerciais equivalentes 
aos mecanismos de acesso ao mercado;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Exorta à criação de um 
mecanismo independente de reclamação 
que proporcione aos cidadãos afetados e 
às partes interessadas locais um recurso 
eficaz, para responder aos potenciais 
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impactos negativos sobre os direitos 
humanos, bem como à criação de um 
mecanismo de resolução de litígios que 
preveja sanções pecuniárias e a suspensão 
dos benefícios comerciais;

Or. en

Alteração 42
Isabel Wiseler-Lima

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Exorta à criação de um grupo 
interparlamentar entre a Assembleia 
Nacional do Vietname e o PE para o 
rápido estabelecimento de grupos 
consultivos internos (GCI) tão amplos e 
independentes quanto possível; recorda o 
papel dos GCI habilitados na prossecução 
dos esforços para acompanhar e controlar 
a correta aplicação do ACL;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta que o ACL cria uma 
ligação institucional e juridicamente 
vinculativa ao APC; salienta que o artigo 
1.º do APC contém uma cláusula-tipo 
relativa aos direitos humanos que pode 
desencadear a aplicação de medidas 
adequadas, incluindo, em última instância, 
a suspensão imediata do APC, ou de partes 
dele;

6. Salienta que o ACL cria uma 
ligação institucional e juridicamente 
vinculativa ao APC; salienta que o 
artigo 1.º do APC contém uma cláusula-
tipo relativa aos direitos humanos que pode 
desencadear a aplicação de medidas 
adequadas, incluindo, em última instância, 
a suspensão imediata do APC, ou de partes 
dele; recorda que a Provedora de Justiça 
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Europeia, no caso 1409/2014/MHZ sobre 
o ACL UE-Vietname, concluiu que o 
preâmbulo do ACL e de outros 
instrumentos tradicionais, como a 
cláusula «elemento essencial» do APC e o 
diálogo sobre os direitos humanos, são 
insuficientes para respeitar 
adequadamente as obrigações da UE, 
especialmente quando a legislação do país 
terceiro não está em conformidade com as 
normas internacionais em matéria de 
direitos humanos;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta que o ACL cria uma 
ligação institucional e juridicamente 
vinculativa ao APC; salienta que o artigo 
1.º do APC contém uma cláusula-tipo 
relativa aos direitos humanos que pode 
desencadear a aplicação de medidas 
adequadas, incluindo, em última instância, 
a suspensão imediata do APC, ou de partes 
dele;

6. Salienta que o ACL cria uma 
ligação institucional e juridicamente 
vinculativa ao APC; salienta que o 
artigo 1.º do APC contém uma cláusula-
tipo relativa aos direitos humanos que pode 
desencadear a aplicação de medidas 
adequadas, incluindo, em última instância, 
a suspensão imediata do APC, ou de partes 
dele; observa, no entanto, que não existe 
qualquer precedente para a UE suspender 
acordos comerciais bilaterais e considera 
que, para que essas condições sejam 
credíveis, as violações de acordos devem 
ter consequências;

Or. en

Alteração 45
Isabel Wiseler-Lima

Projeto de parecer
N.º 6



AM\1192533PT.docx 29/37 PE643.185v01-00

PT

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta que o ACL cria uma 
ligação institucional e juridicamente 
vinculativa ao APC; salienta que o artigo 
1.º do APC contém uma cláusula-tipo 
relativa aos direitos humanos que pode 
desencadear a aplicação de medidas 
adequadas, incluindo, em última instância, 
a suspensão imediata do APC, ou de partes 
dele;

6. Salienta que o ACL cria uma 
ligação institucional e juridicamente 
vinculativa ao APC; salienta que o 
artigo 1.º do APC contém uma cláusula-
tipo relativa aos direitos humanos que pode 
desencadear a aplicação de medidas 
adequadas, incluindo, em última instância, 
a suspensão imediata do APC, ou de partes 
dele; apela à criação de um mecanismo de 
acompanhamento da aplicação da 
cláusula relativa aos direitos humanos;

Or. en

Alteração 46
Traian Băsescu

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta que o ACL cria uma 
ligação institucional e juridicamente 
vinculativa ao APC; salienta que o artigo 
1.º do APC contém uma cláusula-tipo 
relativa aos direitos humanos que pode 
desencadear a aplicação de medidas 
adequadas, incluindo, em última instância, 
a suspensão imediata do APC, ou de partes 
dele;

6. Salienta que o ACL cria uma 
ligação institucional e juridicamente 
vinculativa ao APC; salienta que o 
artigo 1.º do APC contém uma cláusula-
tipo relativa aos direitos humanos que pode 
desencadear a aplicação de medidas 
adequadas, incluindo, em última instância, 
a suspensão imediata do APC, ou de partes 
dele, caso não sejam evidentes esforços ou 
progressos visíveis durante as avaliações 
periódicas;

Or. en

Alteração 47
Heidi Hautala
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

6-A. Exorta a UE e o Vietname a 
criarem um mecanismo de 
acompanhamento e de reclamação 
independente em matéria de direitos 
humanos que proporcione aos cidadãos e 
às partes interessadas locais afetadas uma 
via de recurso eficaz e um instrumento 
para dar resposta aos eventuais efeitos 
negativos para os direitos humanos que 
sobrevenham do Acordo de Comércio 
Livre;

Or. en

Alteração 48
Heidi Hautala
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Incentiva a Comissão a intensificar 
a assistência técnica e o financiamento 
disponibilizado ao Vietname e à sua 
sociedade civil independente, a fim de 
apoiar o cumprimento, por parte do país, 
das suas obrigações internacionais em 
matéria de direitos humanos, assim como o 
controlo da correta aplicação do artigo 13.º 
do ACL.

7. Incentiva a Comissão a intensificar 
a assistência técnica e o financiamento 
disponibilizado ao Vietname e à sua 
sociedade civil independente, a fim de 
apoiar o cumprimento, por parte do país, 
das suas obrigações internacionais em 
matéria de direitos humanos, assim como o 
controlo da correta aplicação do artigo 13.º 
do ACL; observa, com preocupação, que 
a sociedade civil vietnamita independente 
tem sido duramente reprimida, atuando, 
em grande medida, na clandestinidade 
por receio de ser objeto de perseguição e 
represálias; exorta a Comissão a 
assegurar a inclusão de grupos da 
sociedade civil verdadeiramente 
independentes nos grupos consultivos 
internos previstos no capítulo sobre o 
desenvolvimento sustentável e insta a 
Comissão a clarificar quais os 
mecanismos que existirão para garantir 
que aqueles possam desempenhar o seu 
papel de forma adequada e segura sem 
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receio de represálias;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Incentiva a Comissão a intensificar 
a assistência técnica e o financiamento 
disponibilizado ao Vietname e à sua 
sociedade civil independente, a fim de 
apoiar o cumprimento, por parte do país, 
das suas obrigações internacionais em 
matéria de direitos humanos, assim como o 
controlo da correta aplicação do artigo 13.º 
do ACL.

7. Incentiva a Comissão a intensificar 
a assistência técnica e o financiamento 
disponibilizado ao Vietname e à sua 
sociedade civil independente, a fim de 
apoiar o cumprimento, por parte do país, 
das suas obrigações internacionais em 
matéria de direitos humanos, assim como o 
controlo da correta aplicação do artigo 13.º 
do ACL. observa com preocupação que a 
sociedade civil independente vietnamita 
tem sido violentamente reprimida; exorta 
a Comissão a indicar quais os grupos 
independentes da sociedade civil 
vietnamita que serão incluídos nos grupos 
consultivos internos e a forma como 
garantirá a preservação da sua 
independência;

Or. en

Alteração 50
Fabio Massimo Castaldo

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Incentiva a Comissão a intensificar 
a assistência técnica e o financiamento 
disponibilizado ao Vietname e à sua 
sociedade civil independente, a fim de 
apoiar o cumprimento, por parte do país, 

7. Incentiva a Comissão a intensificar 
a assistência técnica e o financiamento 
disponibilizado ao Vietname e à sua 
sociedade civil independente, a fim de 
apoiar o cumprimento, por parte do país, 
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das suas obrigações internacionais em 
matéria de direitos humanos, assim como o 
controlo da correta aplicação do artigo 13.º 
do ACL.

das suas obrigações internacionais em 
matéria de direitos humanos, assim como o 
controlo da correta aplicação do artigo 13.º 
do ACL; insta, neste contexto, a Comissão 
Europeia a assegurar a criação de um 
mecanismo de controlo e reclamação 
independente e eficaz para a proteção dos 
direitos humanos e a garantir que o 
Grupo Consultivo Interno do Vietname 
seja composto por membros 
verdadeiramente independentes e 
imparciais;

Or. en

Alteração 51
Phil Bennion

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Incentiva a Comissão a intensificar 
a assistência técnica e o financiamento 
disponibilizado ao Vietname e à sua 
sociedade civil independente, a fim de 
apoiar o cumprimento, por parte do país, 
das suas obrigações internacionais em 
matéria de direitos humanos, assim como o 
controlo da correta aplicação do artigo 13.º 
do ACL.

7. Incentiva a Comissão a intensificar 
a assistência técnica e o financiamento 
disponibilizado ao Vietname e à sua 
sociedade civil independente, a fim de 
apoiar o cumprimento, por parte do país, 
das suas obrigações internacionais em 
matéria de direitos humanos, assim como o 
controlo da correta aplicação do artigo 13.º 
do ACL; observa, com preocupação, que 
a sociedade civil vietnamita independente 
tem sido duramente reprimida, atuando, 
em grande medida, na clandestinidade 
por receio de ser objeto de perseguição e 
represálias;

Or. en

Alteração 52
Leopoldo López Gil

Projeto de parecer
N.º 7
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Projeto de parecer Alteração

7. Incentiva a Comissão a intensificar 
a assistência técnica e o financiamento 
disponibilizado ao Vietname e à sua 
sociedade civil independente, a fim de 
apoiar o cumprimento, por parte do país, 
das suas obrigações internacionais em 
matéria de direitos humanos, assim como o 
controlo da correta aplicação do artigo 13.º 
do ACL.

7. Incentiva a Comissão a intensificar 
a assistência técnica ao Vietname e o 
financiamento disponibilizado para o bom 
desenvolvimento da sua sociedade civil 
independente, a fim de apoiar o 
cumprimento, por parte do país, das suas 
obrigações internacionais em matéria de 
direitos humanos, assim como o controlo 
da correta aplicação do artigo 13.º do ACL.

Or. es

Alteração 53
Phil Bennion

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Sublinha a necessidade de o 
Parlamento Europeu acompanhar de 
perto e monitorizar a evolução no 
Vietname e a aplicação de todas as partes 
do ACL, logo que este entre em vigor, 
para que o Parlamento Europeu possa 
responder à evolução no terreno em caso 
de violações graves documentadas e 
comprovadas dos direitos humanos;

Or. en

Alteração 54
Phil Bennion

Projeto de parecer
N.º 7-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-B. Exprime a sua firme convicção de 
que é necessário melhorar o Estado de 
Direito, a boa governação, o 
desenvolvimento sustentável e o respeito 
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pelos direitos humanos no Vietname; 
recomenda que o Parlamento Europeu 
devia ponderar dar a sua aprovação 
apenas depois de o Governo do Vietname 
acordar um calendário com a Comissão 
para a melhoria dos direitos humanos no 
país que inclua propostas de revisão dos 
aspetos do Código Penal que atualmente 
permitem legislar contra a liberdade de 
expressão, de associação e de reunião;

Or. en

Alteração 55
Heidi Hautala
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Exorta a Comissão e o Serviço 
Europeu para a Ação Externa a 
apresentarem um relatório formal ao 
Parlamento Europeu, antes da votação da 
aprovação do ACL, sobre o compromisso 
do Vietname de fazer avançar uma série 
de questões relativas aos direitos 
humanos, incluindo a libertação das 
pessoas detidas apenas por manifestarem 
a sua discordância de forma pacífica, a 
revisão do Código Penal, da lei sobre 
cibersegurança e da lei sobre a convicção 
e a religião, a fim de as tornar conformes 
com as normas internacionais em matéria 
de direitos humanos, o reconhecimento 
dos sindicatos independentes e a 
ratificação das convenções n.ºs 87 e 105 
da OIT, uma vez que o respeito pelos 
direitos humanos e as liberdades em 
conformidade com os compromissos 
assumidos pelo Vietname no âmbito do 
APC são essenciais tendo em vista a 
ratificação do Acordo de Comércio Livre 
UE-Vietname;

Or. en
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Alteração 56
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese, Urmas Paet

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Salienta que a sociedade civil no 
Vietname não está autorizada a agir 
livremente e sem restrições e 
interferências do Estado, uma vez que 
continuam a existir restrições à liberdade 
de expressão, de reunião e de associação 
no Vietname; exorta, neste contexto, a 
Comissão a assegurar que os grupos da 
sociedade civil, especialmente os que 
integram os grupos consultivos internos, 
possam trabalhar de forma independente, 
imparcial, exaustiva e a salvo de 
represálias;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Apela a uma interação mais 
estreita com o Parlamento Europeu na 
preparação dos diálogos anuais sobre 
direitos humanos, sessões de informação 
e na atualização da Estratégia da UE para 
o Vietname em matéria de direitos 
humanos;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 7-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-B. Exprime a sua firme convicção de 
que é necessário melhorar o Estado de 
Direito, a boa governação, o 
desenvolvimento sustentável e o respeito 
pelos direitos humanos no Vietname; 
exorta, por conseguinte, o Parlamento a 
dar a sua aprovação ao acordo apenas 
quando considerar que estas 
recomendações, nomeadamente a 
libertação de todos os presos políticos, a 
revisão do código penal, a liberdade de 
expressão, de associação, de reunião, de 
circulação e de informação, estão 
jurídicamente consagradas de uma forma 
eficaz;

Or. en

Alteração 59
Heidi Hautala
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 7-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-B. Sublinha a necessidade de o 
Parlamento Europeu acompanhar de 
perto e monitorizar a aplicação de todas 
as partes do ACL; exorta, por 
conseguinte, a Alta Representante e Vice-
Presidente a informar regularmente o 
Parlamento Europeu sobre a evolução dos 
direitos humanos no terreno, 
nomeadamente no que diz respeito às 
reuniões de alto nível que possa vir a 
realizar e aos diálogos sobre direitos 
humanos com o país;

Or. en
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Alteração 60
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Projeto de parecer
N.º 7-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-B. Exorta, por conseguinte, o PE a 
aprovar os acordos só quando estas 
recomendações gozarem de proteção legal 
e eficaz;

Or. en

Alteração 61
Heidi Hautala
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 7-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-C. Entende que a ratificação do ACL 
UE-Vietname só deve ter lugar quando as 
autoridades vietnamitas expressarem o 
seu compromisso, acompanhado por um 
calendário claro, de reverem o Código 
Penal e a lei sobre cibersegurança, em 
conformidade com as normas 
internacionais em matéria de direitos 
humanos, reconhecerem os sindicatos 
independentes e ratificarem as 
convenções n.ºs 87 e 105 da OIT;

Or. en


