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Amendamentul 1
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că Parlamentul și-a dat 
aprobarea pentru Acordul-cadru global de 
parteneriat și cooperare UE-Vietnam 
(APC), la 17 decembrie 20151, care 
definește viitoarele relații și urmărește să 
consolideze cooperarea în ceea ce privește 
provocările globale și regionale;

1. reamintește că Parlamentul și-a dat 
aprobarea pentru Acordul-cadru global de 
parteneriat și cooperare UE-Vietnam 
(APC), la 17 decembrie 20151, care 
definește viitoarele relații și urmărește să 
consolideze cooperarea în ceea ce privește 
provocările globale și regionale; regretă că 
Comisia nu a realizat în prealabil o 
evaluare cuprinzătoare a drepturilor 
omului; solicită Comisiei să o efectueze 
acum; ia act cu îngrijorare de faptul că 
încălcările serioase ale drepturilor omului 
s-au intensificat de la intrarea în vigoare 
a APC;

_________________ _________________
1 Texte adoptate, P8_TA(2015)0467. 1 Texte adoptate, P8_TA(2015)0467.

Or. en

Amendamentul 2
Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că Parlamentul și-a dat 
aprobarea pentru Acordul-cadru global de 
parteneriat și cooperare UE-Vietnam 
(APC), la 17 decembrie 20151, care 
definește viitoarele relații și urmărește să 
consolideze cooperarea în ceea ce privește 
provocările globale și regionale;

1. reamintește că Parlamentul și-a dat 
aprobarea pentru Acordul-cadru global de 
parteneriat și cooperare UE-Vietnam 
(APC), la 17 decembrie 20151, care 
definește viitoarele relații și urmărește să 
consolideze cooperarea în ceea ce privește 
provocările globale și regionale; ia act cu 
îngrijorare de faptul că încălcările 
serioase ale drepturilor omului s-au 
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intensificat de la intrarea în vigoare a 
APC;

_________________ _________________
1 Texte adoptate, P8_TA(2015)0467. 1 Texte adoptate, P8_TA(2015)0467.

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește că Parlamentul și-a dat 
aprobarea pentru Acordul-cadru global de 
parteneriat și cooperare UE-Vietnam 
(APC), la 17 decembrie 20151, care 
definește viitoarele relații și urmărește să 
consolideze cooperarea în ceea ce privește 
provocările globale și regionale;

1. reamintește că Parlamentul și-a dat 
aprobarea pentru Acordul-cadru global de 
parteneriat și cooperare UE-Vietnam 
(APC), la 17 decembrie 20151, care 
definește viitoarele relații și urmărește să 
consolideze cooperarea în ceea ce privește 
provocările globale și regionale; ia act cu 
îngrijorare de faptul că încălcările 
serioase ale drepturilor omului au 
continuat de la intrarea în vigoare a APC;

_________________ _________________
1 Texte adoptate, P8_TA(2015)0467. 1 Texte adoptate, P8_TA(2015)0467.

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că, în 2014, 
Parlamentul a solicitat Comisiei să 
realizeze o evaluare a impactului asupra 
drepturilor omului pentru Acordul de 
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liber schimb preconizat cu Vietnam, 
solicitare exprimată și de Ombudsmanul 
European în 2015 și ia act de faptul că 
această evaluare trebuie încă să aibă loc; 
solicită din nou Comisiei să realizeze 
această evaluare, înainte de intrarea în 
vigoare a acordului;

Or. en

Amendamentul 5
Urmas Paet

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța strategică a 
Vietnamului ca partener esențial al UE în 
Asia de Sud-Est și în rândul țărilor 
ASEAN, în special, dar nu exclusiv, în 
ceea ce privește negocierile privind 
schimbările climatice, buna guvernanță, 
dezvoltarea durabilă, progresul economic și 
social și lupta împotriva terorismului;

2. subliniază importanța strategică a 
Vietnamului ca partener esențial al UE în 
Asia de Sud-Est și în rândul țărilor 
ASEAN, în special, dar nu exclusiv, în 
ceea ce privește negocierile privind 
schimbările climatice, buna guvernanță, 
dezvoltarea durabilă, progresul economic și 
social și lupta împotriva terorismului; 
subliniază că este important ca UE și 
Vietnam să respecte pe deplin și să aplice 
Acordul de la Paris;

Or. en

Amendamentul 6
Isabel Wiseler-Lima

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța strategică a 
Vietnamului ca partener esențial al UE în 
Asia de Sud-Est și în rândul țărilor 
ASEAN, în special, dar nu exclusiv, în 
ceea ce privește negocierile privind 

2. subliniază importanța strategică a 
Vietnamului ca partener esențial al UE în 
Asia de Sud-Est și în rândul țărilor 
ASEAN, în special, dar nu exclusiv, în 
ceea ce privește negocierile privind 
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schimbările climatice, buna guvernanță, 
dezvoltarea durabilă, progresul economic și 
social și lupta împotriva terorismului;

schimbările climatice, buna guvernanță, 
dezvoltarea durabilă, securitatea, progresul 
economic și social și lupta împotriva 
terorismului; ia act de faptul că 
Vietnamul deține președinția ASEAN în 
2020;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța strategică a 
Vietnamului ca partener esențial al UE în 
Asia de Sud-Est și în rândul țărilor 
ASEAN, în special, dar nu exclusiv, în 
ceea ce privește negocierile privind 
schimbările climatice, buna guvernanță, 
dezvoltarea durabilă, progresul economic și 
social și lupta împotriva terorismului;

2. subliniază importanța strategică a 
Vietnamului ca partener esențial al UE în 
Asia de Sud-Est și în rândul țărilor 
ASEAN, în special, dar nu exclusiv, în 
ceea ce privește negocierile privind 
schimbările climatice, buna guvernanță, 
dezvoltarea durabilă, progresul economic și 
social și lupta împotriva terorismului și 
promovarea drepturilor omului și a 
reformei democratice;

Or. en

Amendamentul 8
Isabel Wiseler-Lima

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. salută Acordul între UE și 
guvernul Vietnamului de stabilire a unui 
cadru pentru participarea Vietnamului la 
operațiunile UE de gestionare a crizelor, 
care a fost semnat la 17 octombrie 2019; 
subliniază că Vietnamul devine cea de a 
doua țară parteneră din Asia care 
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semnează un Acord cadru de participare 
cu UE; subliniază că Acordul reprezintă 
un pas înainte important în relațiile dintre 
UE și Vietnam;

Or. en

Amendamentul 9
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de eforturile Vietnamului de a 
realiza o agendă ambițioasă de reformă, în 
special cu privire la drepturile de mediu și 
drepturile lucrătorilor la capitolul privind 
dezvoltarea durabilă din ALS; salută 
ratificarea a șase dintre cele opt convenții 
fundamentale ale OIM, și anume 
Convenția nr. 29 privind munca forțată, nr. 
100 și nr. 111 privind nediscriminarea, nr. 
138 și nr. 182 privind munca copiilor și, 
cel mai recent, nr. 98 privind dreptul de 
organizare și negocierea colectivă; invită 
guvernul vietnamez să ratifice rapid 
convențiile restante;

3. ia act de eforturile Vietnamului de a 
realiza o agendă de reformă, în special cu 
privire la drepturile de mediu și drepturile 
lucrătorilor la capitolul privind dezvoltarea 
durabilă din ALS; salută ratificarea a șase 
dintre cele opt convenții fundamentale ale 
OIM, și anume Convenția nr. 29 privind 
munca forțată, nr. 100 și nr. 111 privind 
nediscriminarea, nr. 138 și nr. 182 privind 
munca copiilor și, cel mai recent, nr. 98 
privind dreptul de organizare și negocierea 
colectivă; invită guvernul vietnamez să 
ratifice și să aplice pe deplin rapid 
convențiile restante; regretă că textul 
capitolului privind dezvoltarea durabilă 
nu creează nicio obligație pentru 
ratificarea acestor convenții restante; 
solicită extinderea mecanismului eficient 
care se aplică schimburilor comerciale ale 
ALS și la capitolul privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă și un calendar 
precis, public și obligatoriu pentru 
ratificarea Convenției OIM nr.87 privind 
libertatea de asociere și protecția 
dreptului de organizare și a Convenției 
OIM nr.105 privind abolirea muncii 
forțate;

Or. en
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Amendamentul 10
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de eforturile Vietnamului de a 
realiza o agendă ambițioasă de reformă, în 
special cu privire la drepturile de mediu și 
drepturile lucrătorilor la capitolul privind 
dezvoltarea durabilă din ALS; salută 
ratificarea a șase dintre cele opt convenții 
fundamentale ale OIM, și anume 
Convenția nr. 29 privind munca forțată, nr. 
100 și nr. 111 privind nediscriminarea, nr. 
138 și nr. 182 privind munca copiilor și, 
cel mai recent, nr. 98 privind dreptul de 
organizare și negocierea colectivă; invită 
guvernul vietnamez să ratifice rapid 
convențiile restante;

3. ia act de eforturile Vietnamului de a 
realiza o agendă de reformă, în special cu 
privire la drepturile de mediu și drepturile 
lucrătorilor la capitolul privind dezvoltarea 
durabilă din ALS; salută ratificarea a șase 
dintre cele opt convenții fundamentale ale 
OIM, și anume Convenția nr. 29 privind 
munca forțată, nr. 100 și nr. 111 privind 
nediscriminarea, nr. 138 și nr. 182 privind 
munca copiilor și, cel mai recent, nr. 98 
privind dreptul de organizare și negocierea 
colectivă; invită guvernul vietnamez să 
ratifice și să aplice pe deplin rapid 
convențiile restante; regretă că capitolul 
privind dezvoltarea durabilă nu creează 
nicio obligație juridică și obligatorie; 
solicită un calendar public și obligatoriu 
pentru ratificarea Convenției OIM nr.87 
privind libertatea de asociere și protecția 
dreptului de organizare și a Convenției 
OIM nr.105 privind abolirea muncii 
forțate; 

Or. en

Amendamentul 11
Traian Băsescu

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de eforturile Vietnamului de a 
realiza o agendă ambițioasă de reformă, în 
special cu privire la drepturile de mediu și 
drepturile lucrătorilor la capitolul privind 
dezvoltarea durabilă din ALS; salută 

3. ia act de eforturile Vietnamului de a 
realiza o agendă ambițioasă de reformă, în 
special cu privire la drepturile de mediu și 
drepturile lucrătorilor la capitolul privind 
dezvoltarea durabilă din ALS; invită 
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ratificarea a șase dintre cele opt convenții 
fundamentale ale OIM, și anume 
Convenția nr. 29 privind munca forțată, nr. 
100 și nr. 111 privind nediscriminarea, nr. 
138 și nr. 182 privind munca copiilor și, 
cel mai recent, nr. 98 privind dreptul de 
organizare și negocierea colectivă; invită 
guvernul vietnamez să ratifice rapid 
convențiile restante;

guvernul vietnamez să ia toate măsurile 
legislative și nelegislative pentru a asigura 
cele mai înalte standarde privind 
drepturile omului, inclusiv, fără a se 
limita la acestea, standardele de mediu și 
de muncă, și să garanteze respectarea și 
aplicarea lor efectivă; salută ratificarea a 
șase dintre cele opt convenții fundamentale 
ale OIM, și anume Convenția nr. 29 
privind munca forțată, nr. 100 și nr. 111 
privind nediscriminarea, nr. 138 și nr. 182 
privind munca copiilor și, cel mai recent, 
nr. 98 privind dreptul de organizare și 
negocierea colectivă; îndeamnă guvernul 
vietnamez să ratifice rapid convențiile 
restante;

Or. en

Amendamentul 12
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de eforturile Vietnamului de a 
realiza o agendă ambițioasă de reformă, în 
special cu privire la drepturile de mediu și 
drepturile lucrătorilor la capitolul privind 
dezvoltarea durabilă din ALS; salută 
ratificarea a șase dintre cele opt convenții 
fundamentale ale OIM, și anume 
Convenția nr. 29 privind munca forțată, nr. 
100 și nr. 111 privind nediscriminarea, nr. 
138 și nr. 182 privind munca copiilor și, 
cel mai recent, nr. 98 privind dreptul de 
organizare și negocierea colectivă; invită 
guvernul vietnamez să ratifice rapid 
convențiile restante;

3. ia act de eforturile Vietnamului de a 
realiza o agendă ambițioasă de reformă, în 
special cu privire la drepturile de mediu și 
drepturile lucrătorilor la capitolul privind 
dezvoltarea durabilă din ALS; salută 
ratificarea a șase dintre cele opt convenții 
fundamentale ale OIM, și anume 
Convenția nr. 29 privind munca forțată, nr. 
100 și nr. 111 privind nediscriminarea, nr. 
138 și nr. 182 privind munca copiilor și, 
cel mai recent, nr. 98 privind dreptul de 
organizare și negocierea colectivă; invită 
guvernul vietnamez să ratifice rapid 
convențiile restante, mai ales Convenția 
nr. 105 privind abolirea muncii forțate și 
Convenția nr.87 privind libertatea de 
asociere și protejarea dreptului de 
organizare; consideră că acordarea de 
către guvern a protecțiilor garantate de 
aceste convenții pentru cetățenii săi ar 
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trebui să constituie o condiție prealabilă 
pentru intrarea în vigoare a ALS;

Or. en

Amendamentul 13
Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de eforturile Vietnamului de a 
realiza o agendă ambițioasă de reformă, în 
special cu privire la drepturile de mediu și 
drepturile lucrătorilor la capitolul privind 
dezvoltarea durabilă din ALS; salută 
ratificarea a șase dintre cele opt convenții 
fundamentale ale OIM, și anume 
Convenția nr. 29 privind munca forțată, nr. 
100 și nr. 111 privind nediscriminarea, nr. 
138 și nr. 182 privind munca copiilor și, 
cel mai recent, nr. 98 privind dreptul de 
organizare și negocierea colectivă; invită 
guvernul vietnamez să ratifice rapid 
convențiile restante;

3. ia act de eforturile Vietnamului de a 
realiza o agendă de reformă, în special cu 
privire la drepturile de mediu și drepturile 
lucrătorilor la capitolul privind dezvoltarea 
durabilă din ALS; salută ratificarea a șase 
dintre cele opt convenții fundamentale ale 
OIM, și anume Convenția nr. 29 privind 
munca forțată, nr. 100 și nr. 111 privind 
nediscriminarea, nr. 138 și nr. 182 privind 
munca copiilor și, cel mai recent, nr. 98 
privind dreptul de organizare și negocierea 
colectivă; invită guvernul vietnamez să 
ratifice și să aplice pe deplin rapid 
convențiile restante; subliniază totuși că 
punerea pe deplin în aplicare a 
convențiilor OIM nu este posibilă până 
când nu se revizuiește Codul penal 
vietnamez în conformitate cu standardele 
și obligațiile internaționale în materie de 
drepturile omului;

Or. en

Amendamentul 14
Leopoldo López Gil

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul
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3. ia act de eforturile Vietnamului de a 
realiza o agendă ambițioasă de reformă, în 
special cu privire la drepturile de mediu și 
drepturile lucrătorilor la capitolul privind 
dezvoltarea durabilă din ALS; salută 
ratificarea a șase dintre cele opt convenții 
fundamentale ale OIM, și anume 
Convenția nr. 29 privind munca forțată, nr. 
100 și nr. 111 privind nediscriminarea, nr. 
138 și nr. 182 privind munca copiilor și, 
cel mai recent, nr. 98 privind dreptul de 
organizare și negocierea colectivă; invită 
guvernul vietnamez să ratifice rapid 
convențiile restante;

3. ia act de eforturile Vietnamului de a 
realiza o agendă ambițioasă de reformă, în 
special cu privire la drepturile de mediu și 
drepturile lucrătorilor la capitolul privind 
dezvoltarea durabilă din ALS; salută 
ratificarea a șase dintre cele opt convenții 
fundamentale ale OIM, și anume 
Convenția nr. 29 privind munca forțată, nr. 
100 și nr. 111 privind nediscriminarea, nr. 
138 și nr. 182 privind munca copiilor și, 
cel mai recent, nr. 98 privind dreptul de 
organizare și negocierea colectivă; 
îndeamnă guvernul vietnamez să ratifice 
rapid convențiile restante;

Or. es

Amendamentul 15
Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. regretă profund climatul agravat 
pentru apărătorii drepturilor omului și 
jurnaliștii din Vietnam și condamnă toate 
actele de violență, acuzațiile motivate 
politic, detenția arbitrară, utilizarea 
supravegherii intruzive, hărțuirea, 
sentințele și pedepsele pronunțate 
împotriva acestor persoane; invită 
autoritățile vietnameze să îi elibereze 
imediat și necondiționat pe toți apărătorii 
drepturilor omului și prizonierii de 
conștiință deținuți și condamnați doar 
pentru că și-au exercitat dreptul la 
libertatea de exprimare, și să renunțe la 
toate acuzațiile împotriva lor;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că drepturile 
lucrătorilor și libertățile sindicatelor, 
inclusiv cele consacrate în convențiile 
fundamentale ale OIM, nu sunt reflectate 
în codul penal actual; rămâne îngrijorat 
de faptul că Vietnam a respins un mare 
număr de recomandări efectuate în cursul 
evaluării periodice universale 2019 a 
Codului penal, pentru a-l alinia la Pactul 
internațional pentru drepturile civile și 
politice; invită autoritățile vietnameze să 
pună în aplicare aceste recomandări, cu 
termene de referință și un calendar clar și 
public;

Or. en

Amendamentul 17
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. rămâne îngrijorat cu privire la 
încălcările drepturilor omului, inclusiv 
aplicarea pedepsei cu moartea în Vietnam; 
solicită Vietnamului să introducă un 
moratoriu și să treacă la abolirea acesteia; 
subliniază că drepturile omului constituie o 
piatră de temelie a capitolului privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă din ALS; 
solicită evaluarea periodică a impactului 
acordului;

4. rămâne îngrijorat cu privire la 
încălcările drepturilor omului, inclusiv 
aplicarea pedepsei cu moartea în Vietnam; 
solicită Vietnamului să introducă un 
moratoriu și să treacă la abolirea acesteia; 
regretă profund că numărul prizonierilor 
politici activiști pentru drepturile 
omului, drepturile lucrătorilor, drepturile 
religioase și de mediu, jurnaliști și 
bloggeri a crescut dramatic în ultimii ani 
și solicită eliberarea imediată a tuturor 
persoanelor deținute pentru activități 
pașnice; subliniază că drepturile omului ar 
trebui să constituie o piatră de temelie a 
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capitolului privind comerțul și dezvoltarea 
durabilă din ALS; regretă că ALS se 
concentrează asupra unei serii limitate de 
drepturi, în principal convențiile de bază 
ale OIM; solicită, prin urmare, ca un 
capitol cuprinzător privind drepturile 
omului să fie însoțit de un mecanism de 
asigurare a respectării dispozițiilor, 
pentru a asigura punerea sa în aplicare în 
practică; solicită evaluarea periodică 
independentă a impactului acordului;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. rămâne îngrijorat cu privire la 
încălcările drepturilor omului, inclusiv 
aplicarea pedepsei cu moartea în Vietnam; 
solicită Vietnamului să introducă un 
moratoriu și să treacă la abolirea acesteia; 
subliniază că drepturile omului constituie 
o piatră de temelie a capitolului privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă din ALS; 
solicită evaluarea periodică a impactului 
acordului;

4. rămâne îngrijorat cu privire la 
încălcările drepturilor omului, inclusiv 
aplicarea pedepsei cu moartea în Vietnam; 
solicită Vietnamului să introducă un 
moratoriu și să treacă la abolirea acesteia; 
solicită evaluarea periodică a impactului 
acordului; regretă profund că numărul 
prizonierilor politici activiști pentru 
drepturile omului, drepturile lucrătorilor, 
drepturile religioase și de mediu, 
jurnaliști și bloggeri a crescut dramatic în 
ultimii ani și solicită eliberarea imediată 
și fără condiții a tuturor persoanelor 
deținute pentru exercitarea pașnică a 
libertății lor de exprimare;

Or. en

Amendamentul 19
Malik Azmani, Liesje Schreinemacher, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Petras 
Auštrevičius, Javier Nart
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. rămâne îngrijorat cu privire la 
încălcările drepturilor omului, inclusiv 
aplicarea pedepsei cu moartea în Vietnam; 
solicită Vietnamului să introducă un 
moratoriu și să treacă la abolirea acesteia; 
subliniază că drepturile omului constituie o 
piatră de temelie a capitolului privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă din ALS; 
solicită evaluarea periodică a impactului 
acordului;

4. rămâne foarte îngrijorat cu privire 
la încălcările diverse și în curs ale 
drepturilor omului din Vietnam, inclusiv 
represiunea apărătorilor drepturilor 
omului și a organizațiilor societății civile, 
reprimarea libertății presei, libertății de 
exprimare și de asociere, precum și 
aplicarea pedepsei cu moartea în Vietnam; 
solicită Vietnamului să introducă un 
moratoriu privind pedeapsa cu moartea și 
să treacă la abolirea acesteia; de asemenea, 
invită Vietnamul să abroge legea sa 
privind securitatea cibernetică, să 
elibereze toți prizonierii politici și să 
introducă un calendar rapid pentru 
ratificarea și implementarea convențiilor 
OIM restante; subliniază că drepturile 
omului constituie o piatră de temelie a 
capitolului privind comerțul și dezvoltarea 
durabilă din ALS; solicită evaluarea 
periodică a progreselor realizate în 
domeniul drepturilor omului și al 
dezvoltării sociale, precum și a impactului 
acordului;

Or. en

Amendamentul 20
Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. rămâne îngrijorat cu privire la 
încălcările drepturilor omului, inclusiv 
aplicarea pedepsei cu moartea în Vietnam; 
solicită Vietnamului să introducă un 
moratoriu și să treacă la abolirea acesteia; 
subliniază că drepturile omului constituie o 

4. rămâne îngrijorat cu privire la 
încălcările drepturilor omului, inclusiv 
aplicarea pedepsei cu moartea în Vietnam; 
își reafirmă dezacordul față de pedeapsa 
capitală în toate circumstanțele; solicită 
Vietnamului să introducă un moratoriu 
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piatră de temelie a capitolului privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă din ALS; 
solicită evaluarea periodică a impactului 
acordului;

imediat ca o etapă către abolirea acesteia; 
subliniază că drepturile omului ar trebui să 
constituie o piatră de temelie a capitolului 
privind comerțul și dezvoltarea durabilă 
din ALS; regretă că, în loc de 
aceasta, acordul se concentrează doar 
asupra unei serii limitate de drepturi, în 
principal convențiile de bază ale OIM; 
subliniază că acesta este insuficient și 
solicită, prin urmare, revizuirea sa, pentru 
a include drepturile omului într-un mod 
cuprinzător și adăugarea unui mecanism 
de asigurare a respectării dispozițiilor sale 
care să-i asigure punerea efectivă în 
aplicare; solicită evaluarea periodică a 
impactului acordului;

Or. en

Amendamentul 21
Traian Băsescu

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. rămâne îngrijorat cu privire la 
încălcările drepturilor omului, inclusiv 
aplicarea pedepsei cu moartea în Vietnam; 
solicită Vietnamului să introducă un 
moratoriu și să treacă la abolirea acesteia; 
subliniază că drepturile omului constituie o 
piatră de temelie a capitolului privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă din ALS; 
solicită evaluarea periodică a impactului 
acordului;

4. rămâne îngrijorat cu privire la 
încălcările drepturilor omului, inclusiv 
aplicarea pedepsei cu moartea în Vietnam; 
îndeamnă Vietnamul să introducă un 
moratoriu și să adopte măsuri imediate în 
vederea abolirii acesteia; ia act cu 
îngrijorare de restricționarea în 
continuare a libertății de exprimare, de 
asociere și de întrunire pașnică în 
Vietnam, deoarece, după cum a fost 
accentuat în mod repetat - în rezoluțiile 
urgente ale Parlamentului European din 
14 decembrie 2017 și din 9 iunie 2016 - 
bilanțul drepturilor omului din Vietnam 
dă naștere unor grave preocupări și pune 
sub semnul îndoielii serioase 
angajamentul declarat al țării de a 
respecta drepturile omului: subliniază că 
drepturile omului constituie o piatră de 
temelie a capitolului privind comerțul și 
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dezvoltarea durabilă din ALS;

Or. en

Amendamentul 22
Michal Šimečka

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. rămâne îngrijorat cu privire la 
încălcările drepturilor omului, inclusiv 
aplicarea pedepsei cu moartea în Vietnam; 
solicită Vietnamului să introducă un 
moratoriu și să treacă la abolirea acesteia; 
subliniază că drepturile omului constituie o 
piatră de temelie a capitolului privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă din ALS; 
solicită evaluarea periodică a impactului 
acordului;

4. rămâne îngrijorat cu privire la 
continuarea încălcărilor drepturilor 
omului, inclusiv condamnarea, 
intimidarea politică, supravegherea, 
hărțuirea, atacurile, răpirea și procesele 
inechitabile ale activiștilor politici, ale 
jurnaliștilor, ale bloggerilor, ale 
dizidenților și ale apărătorilor drepturilor 
omului, precum și cu privire la aplicarea 
pedepsei cu moartea în Vietnam; solicită 
Vietnamului să respecte dreptul 
internațional și obligațiile internaționale 
în materie de drepturile omului și să 
introducă un moratoriu și să treacă la 
abolirea acesteia; subliniază că drepturile 
omului constituie o piatră de temelie a 
capitolului privind comerțul și dezvoltarea 
durabilă din ALS; solicită evaluarea 
periodică a impactului acordului;

Or. en

Amendamentul 23
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. rămâne îngrijorat cu privire la 
încălcările drepturilor omului, inclusiv 
aplicarea pedepsei cu moartea în Vietnam; 

4. rămâne îngrijorat cu privire la 
încălcările drepturilor omului, inclusiv 
aplicarea pedepsei cu moartea în Vietnam; 
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solicită Vietnamului să introducă un 
moratoriu și să treacă la abolirea acesteia; 
subliniază că drepturile omului constituie o 
piatră de temelie a capitolului privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă din ALS; 
solicită evaluarea periodică a impactului 
acordului;

solicită Vietnamului să introducă un 
moratoriu și să treacă la abolirea acesteia; 
reamintește că guvernul vietnamez nu a 
aplicat nicio modificare la legislația sa 
privind securitatea națională; dimpotrivă, 
recent și-a intensificat reprimarea 
apărătorilor drepturilor omului, a 
membrilor societății civile, a grupurilor 
religioase și a persoanelor care-și exprimă 
opinii considerate critice la adresa 
guvernului; invită guvernul vietnamez să-
și modifice sau să abroge articolele din 
Codul penal care ar putea fi interpretate 
abuziv pentru a reprima dizidența, cum ar 
fi articolele 258 (331), 88 (117) și 79 
(109), precum și Legea sa privind 
securitatea cibernetică; subliniază că 
drepturile omului constituie o piatră de 
temelie a capitolului privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă din ALS; solicită 
evaluarea periodică a impactului acordului;

Or. en

Amendamentul 24
Urmas Paet

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. rămâne îngrijorat cu privire la 
încălcările drepturilor omului, inclusiv 
aplicarea pedepsei cu moartea în Vietnam; 
solicită Vietnamului să introducă un 
moratoriu și să treacă la abolirea acesteia; 
subliniază că drepturile omului constituie o 
piatră de temelie a capitolului privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă din ALS; 
solicită evaluarea periodică a impactului 
acordului;

4. rămâne îngrijorat cu privire la 
încălcările drepturilor omului, inclusiv 
aplicarea pedepsei cu moartea în Vietnam; 
solicită Vietnamului să introducă un 
moratoriu și să treacă la abolirea acesteia; 
solicită Vietnamului să-și revizuiască 
Codul penal și noua Lege privind 
securitatea cibernetică cu scopul de a le 
alinia standardelor internaționale; 
subliniază că drepturile omului constituie o 
piatră de temelie a capitolului privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă din ALS; 
solicită evaluarea periodică a impactului 
acordului;
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Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. rămâne îngrijorat cu privire la 
încălcările drepturilor omului, inclusiv 
aplicarea pedepsei cu moartea în Vietnam; 
solicită Vietnamului să introducă un 
moratoriu și să treacă la abolirea acesteia; 
subliniază că drepturile omului constituie o 
piatră de temelie a capitolului privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă din ALS; 
solicită evaluarea periodică a impactului 
acordului;

4. rămâne îngrijorat cu privire la 
încălcările drepturilor omului, inclusiv 
aplicarea pedepsei cu moartea în Vietnam; 
solicită Vietnamului să introducă un 
moratoriu și să treacă la abolirea pedepsei 
cu moartea; subliniază că drepturile 
omului constituie o piatră de temelie a 
capitolului privind comerțul și dezvoltarea 
durabilă din ALS; solicită evaluarea 
detaliată și continuă a impactului 
acordului asupra drepturilor omului, 
printr-un mecanism independent de 
monitorizare și de soluționare a 
plângerilor; 

Or. en

Amendamentul 26
Leopoldo López Gil

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. rămâne îngrijorat cu privire la 
încălcările drepturilor omului, inclusiv 
aplicarea pedepsei cu moartea în Vietnam; 
solicită Vietnamului să introducă un 
moratoriu și să treacă la abolirea acesteia; 
subliniază că drepturile omului constituie o 
piatră de temelie a capitolului privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă din ALS; 
solicită evaluarea periodică a impactului 
acordului;

4. rămâne îngrijorat cu privire la 
încălcările drepturilor omului, inclusiv 
aplicarea pedepsei cu moartea în Vietnam; 
solicită Vietnamului să introducă un 
moratoriu și să treacă la abolirea acesteia; 
subliniază că drepturile omului constituie o 
piatră de temelie a capitolului privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă din ALS; 
solicită evaluarea anuală a impactului 
acordului;
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Or. es

Amendamentul 27
Traian Băsescu

Proiect de aviz
Punctul 4 – paragraful 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

îndeamnă Vietnamul să respecte 
standardele internaționale privind 
afacerile și drepturile omului, reamintind 
că Principiile directoare ale ONU privind 
afacerile și drepturile omului solicită 
respectarea strictă a diligenței necesare în 
lanțul de aprovizionare, instituirea unor 
cadre legislative naționale care să 
garanteze responsabilitatea socială a 
întreprinderilor, transparența și asumarea 
răspunderii, precum și obligația de a 
preveni și a reduce efectele negative 
asupra drepturile omului; subliniază 
importanța monitorizării și a evaluării 
impactului prezentului acord asupra 
dezvoltării durabile, prin intermediul 
politicilor, al practicilor, al proceselor 
participative și al instituțiilor respective;

Or. en

Amendamentul 28
Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită autoritățile din Vietnam să 
abroge, să revizuiască sau să modifice 
toate legile represive, în special Codul său 
penal, Legea privind securitatea 
cibernetică și Legea privind credința și 
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religia, și să se asigure că întreaga 
legislație este în conformitate cu 
standardele și obligațiile internaționale 
din domeniul drepturilor omului, inclusiv 
cu PIDCP, la care Vietnamul este parte; 
solicită guvernului să aducă legislația 
care reglementează întrunirile publice și 
demonstrațiile în conformitate cu 
drepturile de liberă întrunire și asociere;

Or. en

Amendamentul 29
Isabel Wiseler-Lima

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Vietnamul - pentru a-și 
demonstra buna credință - să pună în 
aplicare imediat solicitările anterioare 
privind drepturile omului, astfel cum au 
fost adoptate în rezoluția PE privind APC 
cu Vietnamul din 17 decembrie 2015, 
printre altele revizuind Codul penal 
pentru a nu mai suprima exercitarea 
pașnică a dreptului la libertatea de 
exprimare, întrunire și asociere și să 
elibereze prizonierii de conștiință;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. constată și regretă că textul 
capitolului privind sustenabilitatea nu 
include nicio referință la drepturile 
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omului, care constituie un aspect 
fundamental al unei guvernări bune și 
durabile, precum și o parte a principiilor 
fondatoare ale Uniunii Europene; prin 
urmare, drepturile omului ar trebui să 
facă parte integrantă din orice acord între 
UE și o țară terță;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită autorităților vietnameze să 
abroge Legea privind securitatea 
cibernetică și să garanteze că legislația 
care reglementează întrunirile publice și 
demonstrațiile este conformă cu legislația 
internațională privind libertatea de 
întrunire și de asociere;

Or. en

Amendamentul 32
Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. regretă refuzul Comisiei Europene 
de a efectua o evaluare a impactului 
asupra drepturilor omului pentru Acordul 
de liber schimb UE-Vietnam, ceea ce 
contrazice decizia Ombudsmanului UE 
din 2015 și Planul de acțiune al UE 
privind drepturile omului și democrația; 
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invită Comisia Europeană să efectueze o 
evaluare a impactului asupra drepturilor 
omului înainte de ratificarea ALS;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază că drepturile omului ar 
trebui să constituie o piatră de temelie a 
capitolului privind comerțul și dezvoltarea 
durabilă din ALS; regretă că, în loc de 
aceasta, acordul se concentrează doar 
asupra unei serii limitate de drepturi; 
solicită, prin urmare, includerea unui 
capitol cuprinzător privind drepturile 
omului, cu măsuri de punere în aplicare, 
termene de referință și calendar; solicită 
evaluarea periodică a impactului 
acordului;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. regretă refuzul Comisiei Europene 
de a efectua o evaluare a Acordului de 
liber schimb UE-Vietnam din punct de 
vedere al impactului asupra drepturilor 
omului și solicită Comisiei să efectueze o 
evaluare înainte de intrarea în vigoare a 
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acordului;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. Solicită aplicarea mecanismului de 
soluționare a litigiilor dintre state la 
capitolul privind comerțul și dezvoltarea 
durabilă

Or. en

Amendamentul 36
Traian Băsescu

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că articolul 13 din ALS 
cuprinde o abordare centrată pe cooperarea 
bazată pe valori și interese comune, ținând 
seama de diferențele dintre nivelurile de 
dezvoltare ale părților; salută posibilitatea 
de a rezolva mai întâi chestiunile care intră 
sub incidența articolului 13 privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă prin 
schimburi de opinii în cadrul Comitetului 
pentru comerț și dezvoltare durabilă; 
reamintește că o parte poate solicita ca un 
grup de experți să fie convocat pentru a 
examina astfel de chestiuni în cazul în care 
Comitetul nu este în măsură să le 
soluționeze în mod satisfăcător;

5. subliniază că articolul 13 din ALS 
cuprinde o abordare centrată pe cooperarea 
bazată pe valori și interese comune, ținând 
seama de diferențele dintre nivelurile de 
dezvoltare ale părților; subliniază 
importanța punerii în aplicare a tuturor 
principiilor prevăzute la articolul 13 din 
ALS, cum ar fi libertatea de asociere, 
eliminarea tuturor formelor de muncă 
forțată sau obligatorie, abolirea efectivă a 
muncii copiilor; precum și eliminarea 
discriminării în ceea ce privește ocuparea 
forței de muncă și exercitarea profesiei; 
salută posibilitatea de a rezolva mai întâi 
chestiunile care intră sub incidența 
articolului 13 privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă prin schimburi de 
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opinii în cadrul Comitetului pentru comerț 
și dezvoltare durabilă; reamintește că o 
parte poate solicita ca un grup de experți să 
fie convocat pentru a examina astfel de 
chestiuni în cazul în care Comitetul nu este 
în măsură să le soluționeze în mod 
satisfăcător;

Or. en

Amendamentul 37
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că articolul 13 din ALS 
cuprinde o abordare centrată pe cooperarea 
bazată pe valori și interese comune, ținând 
seama de diferențele dintre nivelurile de 
dezvoltare ale părților; salută posibilitatea 
de a rezolva mai întâi chestiunile care intră 
sub incidența articolului 13 privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă prin 
schimburi de opinii în cadrul Comitetului 
pentru comerț și dezvoltare durabilă; 
reamintește că o parte poate solicita ca un 
grup de experți să fie convocat pentru a 
examina astfel de chestiuni în cazul în 
care Comitetul nu este în măsură să le 
soluționeze în mod satisfăcător;

5. subliniază că articolul 13 din ALS 
cuprinde o abordare centrată pe cooperarea 
bazată pe valori și interese comune, ținând 
seama de diferențele dintre nivelurile de 
dezvoltare ale părților; salută posibilitatea 
de a rezolva mai întâi chestiunile care intră 
sub incidența articolului 13 privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă prin 
schimburi de opinii în cadrul Comitetului 
pentru comerț și dezvoltare durabilă; 
regretă faptul că, în cazul în care 
chestiunile nu sunt soluționate, al doilea 
mecanism care permite unei părți să 
solicite un grup independent de experți 
depinde de disponibilitatea și procedurile 
proprii ale părților;

Or. en

Amendamentul 38
Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că articolul 13 din ALS 
cuprinde o abordare centrată pe cooperarea 
bazată pe valori și interese comune, ținând 
seama de diferențele dintre nivelurile de 
dezvoltare ale părților; salută posibilitatea 
de a rezolva mai întâi chestiunile care intră 
sub incidența articolului 13 privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă prin 
schimburi de opinii în cadrul Comitetului 
pentru comerț și dezvoltare durabilă; 
reamintește că o parte poate solicita ca un 
grup de experți să fie convocat pentru a 
examina astfel de chestiuni în cazul în 
care Comitetul nu este în măsură să le 
soluționeze în mod satisfăcător;

5. subliniază că articolul 13 din ALS 
cuprinde o abordare centrată pe cooperarea 
bazată pe valori și interese comune, ținând 
seama de diferențele dintre nivelurile de 
dezvoltare ale părților; salută posibilitatea 
de a rezolva mai întâi chestiunile care intră 
sub incidența articolului 13 privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă prin 
schimburi de opinii în cadrul Comitetului 
pentru comerț și dezvoltare durabilă; 
regretă faptul că, în cazul în care 
chestiunile nu sunt soluționate, al doilea 
mecanism care permite unei părți să 
solicite un grup independent de experți 
depinde de disponibilitatea și procedura 
proprie a părților;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că articolul 13 din ALS 
cuprinde o abordare centrată pe cooperarea 
bazată pe valori și interese comune, ținând 
seama de diferențele dintre nivelurile de 
dezvoltare ale părților; salută posibilitatea 
de a rezolva mai întâi chestiunile care intră 
sub incidența articolului 13 privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă prin 
schimburi de opinii în cadrul Comitetului 
pentru comerț și dezvoltare durabilă; 
reamintește că o parte poate solicita ca un 
grup de experți să fie convocat pentru a 
examina astfel de chestiuni în cazul în 
care Comitetul nu este în măsură să le 
soluționeze în mod satisfăcător;

5. subliniază că articolul 13 din ALS 
cuprinde o abordare centrată pe cooperarea 
bazată pe valori și interese comune, ținând 
seama de diferențele dintre nivelurile de 
dezvoltare ale părților; salută posibilitatea 
de a rezolva mai întâi chestiunile care intră 
sub incidența articolului 13 privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă prin 
schimburi de opinii în cadrul Comitetului 
pentru comerț și dezvoltare durabilă; 
regretă faptul că, în cazul în care 
chestiunile nu sunt soluționate, al doilea 
mecanism care permite unei părți să 
solicite un grup de experți depinde de 
disponibilitatea părților și nu are garanții 
juridice;
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Or. en

Amendamentul 40
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită instituirea unui mecanism 
independent de monitorizare a drepturilor 
omului și a unui mecanism independent 
de depunere a plângerilor, care să le ofere 
cetățenilor și părților interesate de la nivel 
local un recurs eficient pentru a aborda 
eventualele efecte negative asupra 
drepturilor omului și instituirea unui 
mecanism de soluționare a litigiilor, care 
să prevadă amenzi și suspendarea 
avantajelor comerciale, echivalente unor 
mecanisme de acordare a accesului pe 
piață;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită instituirea unui mecanism 
independent de depunere a plângerilor, 
care să le ofere cetățenilor și părților 
interesate de la nivel local un recurs 
eficient pentru a aborda eventualele efecte 
negative asupra drepturilor omului și 
instituirea unui mecanism de soluționare 
a litigiilor, care să prevadă amenzi și 
suspendarea avantajelor comerciale;
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Or. en

Amendamentul 42
Isabel Wiseler-Lima

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită instituirea unui grup 
interparlamentar între Adunarea 
Națională a Vietnamului și PE pentru 
stabilirea rapidă a unor grupuri 
consultative interne (GCI) cu 
reprezentare largă și cât mai 
independente posibil; reamintește rolul 
jucat de GCI autonome în eforturile de 
monitorizare și control al punerii corecte 
în aplicare a ALS;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că ALS creează o 
legătură instituțională și obligatorie din 
punct de vedere juridic cu APC; subliniază 
că articolul 1 din APC conține o clauză 
standard privind drepturile omului, care 
poate declanșa măsuri adecvate, inclusiv, 
în ultimă instanță, suspendarea APC sau a 
unor părți ale acestuia, fără întârziere;

6. subliniază că ALS creează o 
legătură instituțională și obligatorie din 
punct de vedere juridic cu APC; subliniază 
că articolul 1 din APC conține o clauză 
standard privind drepturile omului, care 
poate declanșa măsuri adecvate, inclusiv, 
în ultimă instanță, suspendarea APC sau a 
unor părți ale acestuia, fără întârziere; 
reamintește că Ombudsmanul European, 
în cazul 1409/2014/MHZ privind ALS 
UE-Vietnam, a constatat că preambulul 
ALS UE-Vietnam și alte instrumente 
tradiționale, cum ar fi clauza 
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„elementului esențial” din APC și 
dialogul privind drepturile omului, sunt 
insuficiente pentru a respecta în mod 
adecvat obligațiile UE, în special atunci 
când legislația țării terțe nu este conformă 
cu standardele internaționale în domeniul 
drepturilor omului;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că ALS creează o 
legătură instituțională și obligatorie din 
punct de vedere juridic cu APC; subliniază 
că articolul 1 din APC conține o clauză 
standard privind drepturile omului, care 
poate declanșa măsuri adecvate, inclusiv, 
în ultimă instanță, suspendarea APC sau a 
unor părți ale acestuia, fără întârziere;

6. subliniază că ALS creează o 
legătură instituțională și obligatorie din 
punct de vedere juridic cu APC; subliniază 
că articolul 1 din APC conține o clauză 
standard privind drepturile omului, care 
poate declanșa măsuri adecvate, inclusiv, 
în ultimă instanță, suspendarea APC sau a 
unor părți ale acestuia, fără întârziere; 
constată, cu toate acestea, că nu există 
niciun precedent pentru suspendarea 
acordurilor comerciale bilaterale de către 
UE și consideră că, pentru ca aceste 
condiții să fie credibile, consecințele 
acestora trebuie să decurgă din încălcarea 
acordurilor;

Or. en

Amendamentul 45
Isabel Wiseler-Lima

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că ALS creează o 6. subliniază că ALS creează o 



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

RO

legătură instituțională și obligatorie din 
punct de vedere juridic cu APC; subliniază 
că articolul 1 din APC conține o clauză 
standard privind drepturile omului, care 
poate declanșa măsuri adecvate, inclusiv, 
în ultimă instanță, suspendarea APC sau a 
unor părți ale acestuia, fără întârziere;

legătură instituțională și obligatorie din 
punct de vedere juridic cu APC; subliniază 
că articolul 1 din APC conține o clauză 
standard privind drepturile omului, care 
poate declanșa măsuri adecvate, inclusiv, 
în ultimă instanță, suspendarea APC sau a 
unor părți ale acestuia, fără întârziere; 
solicită instituirea unui mecanism de 
monitorizare a punerii în aplicare a 
clauzei privind drepturile omului;

Or. en

Amendamentul 46
Traian Băsescu

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că ALS creează o 
legătură instituțională și obligatorie din 
punct de vedere juridic cu APC; subliniază 
că articolul 1 din APC conține o clauză 
standard privind drepturile omului, care 
poate declanșa măsuri adecvate, inclusiv, 
în ultimă instanță, suspendarea APC sau a 
unor părți ale acestuia, fără întârziere;

6. subliniază că ALS creează o 
legătură instituțională și obligatorie din 
punct de vedere juridic cu APC; subliniază 
că articolul 1 din APC conține o clauză 
standard privind drepturile omului, care 
poate declanșa măsuri adecvate, inclusiv, 
în ultimă instanță, suspendarea APC sau a 
unor părți ale acestuia, fără întârziere, dacă 
evaluările periodice ar demonstra 
inexistența eforturilor sau a progreselor 
vizibile;

Or. en

Amendamentul 47
Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită UE și Vietnamul să instituie 
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un mecanism independent de 
monitorizare și de tratare a plângerilor cu 
privire la drepturile omului, oferind 
cetățenilor și părților interesate de la nivel 
local afectate posibilitatea de a recurge în 
mod eficace la o cale de atac și un 
instrument de abordare a eventualelor 
efecte negative asupra drepturilor omului 
care decurg din Acordul de liber schimb;

Or. en

Amendamentul 48
Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. încurajează Comisia să intensifice 
asistența tehnică și finanțarea disponibilă 
pentru Vietnam și societatea civilă 
independentă a acestuia, pentru a sprijini 
respectarea de către Vietnam a obligațiilor 
sale internaționale în domeniul drepturilor 
omului și monitorizarea punerii în aplicare 
corespunzătoare a articolului 13 din ALS.

7. încurajează Comisia să intensifice 
asistența tehnică și finanțarea disponibilă 
pentru Vietnam și societatea civilă 
independentă a acestuia, pentru a sprijini 
respectarea de către Vietnam a obligațiilor 
sale internaționale în domeniul drepturilor 
omului și monitorizarea punerii în aplicare 
corespunzătoare a articolului 13 din ALS; 
ia act cu îngrijorare de faptul că 
societatea civilă independentă din 
Vietnam a fost grav reprimată și, în mare 
parte, operează în subteran de teama 
persecuțiilor și a represaliilor; invită 
Comisia să se asigure că grupurile cu 
adevărat independente ale societății civile 
vor fi incluse în grupurile consultative 
interne, prevăzute în capitolul privind 
dezvoltarea durabilă, și invită Comisia să 
clarifice ce mecanisme vor fi instituite 
pentru a se asigura că acestea își pot juca 
în mod adecvat și în siguranță rolul, fără 
teama de represalii;

Or. en
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Amendamentul 49
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Jytte Guteland, 
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. încurajează Comisia să intensifice 
asistența tehnică și finanțarea disponibilă 
pentru Vietnam și societatea civilă 
independentă a acestuia, pentru a sprijini 
respectarea de către Vietnam a obligațiilor 
sale internaționale în domeniul drepturilor 
omului și monitorizarea punerii în aplicare 
corespunzătoare a articolului 13 din ALS.

7. încurajează Comisia să intensifice 
asistența tehnică și finanțarea disponibilă 
pentru Vietnam și societatea civilă 
independentă a acestuia, pentru a sprijini 
respectarea de către Vietnam a obligațiilor 
sale internaționale în domeniul drepturilor 
omului și monitorizarea punerii în aplicare 
corespunzătoare a articolului 13 din ALS; 
ia act cu îngrijorare de faptul că 
societatea civilă independentă din 
Vietnam a fost reprimată violent; invită 
Comisia să indice care grupuri 
independente ale societății civile 
vietnameze vor fi incluse în grupurile 
consultative interne și cum se va asigura 
menținerea independenței acestora;

Or. en

Amendamentul 50
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. încurajează Comisia să intensifice 
asistența tehnică și finanțarea disponibilă 
pentru Vietnam și societatea civilă 
independentă a acestuia, pentru a sprijini 
respectarea de către Vietnam a obligațiilor 
sale internaționale în domeniul drepturilor 
omului și monitorizarea punerii în aplicare 
corespunzătoare a articolului 13 din ALS.

7. încurajează Comisia să intensifice 
asistența tehnică și finanțarea disponibilă 
pentru Vietnam și societatea civilă 
independentă a acestuia, pentru a sprijini 
respectarea de către Vietnam a obligațiilor 
sale internaționale în domeniul drepturilor 
omului și monitorizarea punerii în aplicare 
corespunzătoare a articolului 13 din ALS; 
solicită, în acest sens, Comisiei Europene 
să asigure crearea unui mecanism 
independent eficace de monitorizare și de 
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depunere a plângerilor pentru protecția 
drepturilor omului și să garanteze că 
grupul consultativ intern din Vietnam este 
compus din membri cu 
adevărat independenți și imparțiali;

Or. en

Amendamentul 51
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. încurajează Comisia să intensifice 
asistența tehnică și finanțarea disponibilă 
pentru Vietnam și societatea civilă 
independentă a acestuia, pentru a sprijini 
respectarea de către Vietnam a obligațiilor 
sale internaționale în domeniul drepturilor 
omului și monitorizarea punerii în aplicare 
corespunzătoare a articolului 13 din ALS.

7. încurajează Comisia să intensifice 
asistența tehnică și finanțarea disponibilă 
pentru Vietnam și societatea civilă 
independentă a acestuia, pentru a sprijini 
respectarea de către Vietnam a obligațiilor 
sale internaționale în domeniul drepturilor 
omului și monitorizarea punerii în aplicare 
corespunzătoare a articolului 13 din ALS; 
ia act cu îngrijorare de faptul că 
societatea civilă independentă din 
Vietnam a fost grav reprimată și, în mare 
parte, operează în subteran, de teama 
persecuțiilor și a represaliilor;

Or. en

Amendamentul 52
Leopoldo López Gil

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. încurajează Comisia să intensifice 
asistența tehnică și finanțarea disponibilă 
pentru Vietnam și societatea civilă 
independentă a acestuia, pentru a sprijini 
respectarea de către Vietnam a obligațiilor 

7. încurajează Comisia să intensifice 
asistența tehnică pentru Vietnam și 
finanțarea disponibilă pentru buna 
dezvoltare a societății civile independente 
a acestuia, pentru a sprijini respectarea de 
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sale internaționale în domeniul drepturilor 
omului și monitorizarea punerii în aplicare 
corespunzătoare a articolului 13 din ALS.

către Vietnam a obligațiilor sale 
internaționale în domeniul drepturilor 
omului și monitorizarea punerii în aplicare 
corespunzătoare a articolului 13 din ALS.

Or. es

Amendamentul 53
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. Subliniază necesitatea ca 
Parlamentul European să urmărească 
îndeaproape și să monitorizeze evoluțiile 
din Vietnam și punerea în aplicare a 
tuturor părților ALS, după intrarea sa în 
vigoare, astfel încât Parlamentul 
European să poată răspunde evoluțiilor 
de pe teren în cazul unor încălcări grave 
dovedite ale drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 54
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. este ferm convins că sunt necesare 
îmbunătățirea statului de drept, a bunei 
guvernanțe, a dezvoltării durabile și a 
respectării drepturilor omului în Vietnam; 
recomandă Parlamentului European să ia 
în considerare aprobarea acordului doar 
atunci când guvernul Vietnamului și 
Comisia UE vor cădea de acord asupra 
unui calendar pentru îmbunătățirea 
drepturilor omului în Vietnam, inclusiv 
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propuneri de revizuire a acelor aspecte ale 
Codului penal care, în prezent, legiferează 
împotriva libertății de exprimare, de 
asociere și de întrunire.

Or. en

Amendamentul 55
Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită Comisiei și Serviciului de 
Acțiune Externă să prezinte rapoarte 
oficiale Parlamentului European, înainte 
de votul de aprobare al ALS, despre 
angajamentul Vietnamului în favoarea 
realizării de progrese cu privire la o serie 
de aspecte legate de drepturile omului, 
inclusiv eliberarea persoanelor deținute 
exclusiv pentru că și-au exprimat opinii 
pașnice, revizuirea Codului penal și a 
Legii privind securitatea cibernetică și a 
Legii privind credința și religia, pentru a 
le aduce în conformitate cu standardele 
internaționale în domeniul drepturilor 
omului, recunoașterea sindicatelor 
independente și ratificarea Convențiilor 
OIM nr. 87 și 105, întrucât respectarea 
drepturilor omului și a libertăților, în 
conformitate cu angajamentele asumate 
de Vietnam în temeiul APC, este esențială 
în vederea ratificării Acordului de liber 
schimb UE-Vietnam;

Or. en

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

Proiect de aviz
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Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că societății civile din 
Vietnam nu i se permite să își desfășoare 
activitatea în mod liber și nerestricționat 
față de intervenția statului, deoarece 
persistă restricțiile privind libertatea de 
exprimare, de întrunire și de asociere în 
această țară; în acest context, invită 
Comisia să se asigure că organizațiile 
societății civile, în special cele care vor 
face parte din grupurile consultative 
interne, vor putea să își desfășoare 
activitatea în mod independent, imparțial, 
atent și în condiții de siguranță față de 
orice repercusiuni;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită o interacțiune mai strânsă 
cu Parlamentul European în vederea 
pregătirii dialogurilor anuale privind 
drepturile omului, a sesiunilor de 
raportare și a actualizării Strategiei UE 
privind drepturile omului pentru 
Vietnam;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7b. este ferm convins că sunt necesare 
îmbunătățirea statului de drept, a bunei 
guvernanțe, a dezvoltării durabile și a 
respectării drepturilor omului în Vietnam; 
solicită, prin urmare, Parlamentului să 
aprobe acordul numai atunci când 
consideră că aceste recomandări, în 
special eliberarea tuturor deținuților 
politici, revizuirea Codului penal, 
libertatea de exprimare, de asociere, de 
întrunire, de deplasare și libertatea de 
informare sunt protejate juridic și 
eficient;

Or. en

Amendamentul 59
Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază necesitatea ca 
Parlamentul European să urmărească 
îndeaproape și să monitorizeze punerea în 
aplicare a tuturor părților ALS; solicită, 
prin urmare, ÎR/VP să informeze periodic 
Parlamentul European cu privire la 
evoluțiile pe teren în domeniul drepturilor 
omului, inclusiv în ceea ce privește 
reuniunile la nivel înalt pe care aceasta le 
poate desfășura și dialogurile pe tema 
drepturilor omului cu această țară;

Or. en

Amendamentul 60
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor
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Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. solicită, prin urmare, 
Parlamentului să aprobe acordurile doar 
atunci când aceste recomandări sunt 
protejate în mod juridic și eficient;

Or. en

Amendamentul 61
Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. consideră că ratificarea ALS între 
UE și Vietnam ar trebui să aibă loc doar 
dacă autoritățile vietnameze își exprimă 
angajamentul, inclusiv printr-un calendar 
precis, de a-și revizui Codul penal și 
Legea privind securitatea cibernetică în 
conformitate cu standardele 
internaționale în materie de drepturile 
omului, de a recunoaște sindicatele 
independente și de a ratifica Convențiile 
OIM nr. 87 și 105;

Or. en


