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Pozmeňujúci návrh 1
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že Parlament 17. 
decembra 2015 udelil súhlas s Rámcovou 
dohodou medzi EÚ a Vietnamom o 
komplexnom partnerstve a spolupráci 
(DPS)1, ktorá vymedzuje budúce vzťahy a 
jej cieľom je posilniť ďalšiu spoluprácu v 
oblasti globálnych a regionálnych výziev;

1. pripomína, že Parlament 17. 
decembra 2015 udelil súhlas s Rámcovou 
dohodou medzi EÚ a Vietnamom o 
komplexnom partnerstve a spolupráci 
(DPS)1, ktorá vymedzuje budúce vzťahy a 
jej cieľom je posilniť ďalšiu spoluprácu v 
oblasti globálnych a regionálnych výziev; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Komisia vopred nevykonala komplexné 
posúdenie vplyvu na ľudské práva; žiada 
Komisiu, aby toto posúdenie vypracovala 
teraz; so znepokojením konštatuje, že od 
nadobudnutia platnosti DPS sa 
zintenzívnilo vážne porušovanie ľudských 
práv;

_________________ _________________
1 Prijaté texty, P8_TA(2015)0467. 1 Prijaté texty, P8_TA(2015)0467.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Heidi Hautala
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že Parlament 17. 
decembra 2015 udelil súhlas s Rámcovou 
dohodou medzi EÚ a Vietnamom o 
komplexnom partnerstve a spolupráci 
(DPS)1, ktorá vymedzuje budúce vzťahy a 
jej cieľom je posilniť ďalšiu spoluprácu v 
oblasti globálnych a regionálnych výziev;

1. pripomína, že Parlament 17. 
decembra 2015 udelil súhlas s Rámcovou 
dohodou medzi EÚ a Vietnamom o 
komplexnom partnerstve a spolupráci 
(DPS)1, ktorá vymedzuje budúce vzťahy a 
jej cieľom je posilniť ďalšiu spoluprácu v 
oblasti globálnych a regionálnych výziev; 
so znepokojením konštatuje, že od 
nadobudnutia platnosti DPS sa 
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zintenzívnilo vážne porušovanie ľudských 
práv;

_________________ _________________
1 Prijaté texty, P8_TA(2015)0467. 1 Prijaté texty, P8_TA(2015)0467.

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že Parlament 17. 
decembra 2015 udelil súhlas s Rámcovou 
dohodou medzi EÚ a Vietnamom o 
komplexnom partnerstve a spolupráci 
(DPS)1, ktorá vymedzuje budúce vzťahy a 
jej cieľom je posilniť ďalšiu spoluprácu v 
oblasti globálnych a regionálnych výziev;

1. pripomína, že Parlament 17. 
decembra 2015 udelil súhlas s Rámcovou 
dohodou medzi EÚ a Vietnamom o 
komplexnom partnerstve a spolupráci 
(DPS)1, ktorá vymedzuje budúce vzťahy a 
jej cieľom je posilniť ďalšiu spoluprácu v 
oblasti globálnych a regionálnych výziev; 
so znepokojením konštatuje, že po 
nadobudnutí platnosti DPS pokračovalo 
vážne porušovanie ľudských práv;

_________________ _________________
1 Prijaté texty, P8_TA(2015)0467. 1 Prijaté texty, P8_TA(2015)0467.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína, že Parlament v roku 
2014 požiadal Komisiu, aby uskutočnila 
posúdenie vplyvu plánovanej dohody o 
voľnom obchode s Vietnamom na ľudské 
práva, čo v roku 2015 podporila európska 
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ombudsmanka, a konštatuje, že takéto 
posúdenie sa ešte neuskutočnilo; opakuje 
výzvu Komisii, aby vykonala takéto 
posúdenie pred nadobudnutím platnosti 
dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Urmas Paet

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje strategický význam 
Vietnamu ako kľúčového partnera EÚ v 
juhovýchodnej Ázii a medzi krajinami 
združenia ASEAN, a to najmä, ale nie 
výlučne v súvislosti s rokovaniami o 
zmene klímy, dobrou správou vecí 
verejných, trvalo udržateľným rozvojom, 
hospodárskym a sociálnym pokrokom a 
bojom proti terorizmu;

2. zdôrazňuje strategický význam 
Vietnamu ako kľúčového partnera EÚ v 
juhovýchodnej Ázii a medzi krajinami 
združenia ASEAN, a to najmä, ale nie 
výlučne v súvislosti s rokovaniami o 
zmene klímy, dobrou správou vecí 
verejných, trvalo udržateľným rozvojom, 
hospodárskym a sociálnym pokrokom a 
bojom proti terorizmu; zdôrazňuje, že je 
dôležité, aby EÚ a Vietnam plne 
rešpektovali a vykonávali Parížsku 
dohodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Isabel Wiseler-Lima

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje strategický význam 
Vietnamu ako kľúčového partnera EÚ v 
juhovýchodnej Ázii a medzi krajinami 
združenia ASEAN, a to najmä, ale nie 
výlučne v súvislosti s rokovaniami o 
zmene klímy, dobrou správou vecí 
verejných, trvalo udržateľným rozvojom, 

2. zdôrazňuje strategický význam 
Vietnamu ako kľúčového partnera EÚ v 
juhovýchodnej Ázii a medzi krajinami 
združenia ASEAN, a to najmä, ale nie 
výlučne v súvislosti s rokovaniami o 
zmene klímy, dobrou správou vecí 
verejných, trvalo udržateľným rozvojom, 



PE643.185v01-00 6/36 AM\1192533SK.docx

SK

hospodárskym a sociálnym pokrokom a 
bojom proti terorizmu;

bezpečnosťou, hospodárskym a sociálnym 
pokrokom a bojom proti terorizmu; 
poukazuje na to, že Vietnam bude v roku 
2020 predsedom združenia ASEAN;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje strategický význam 
Vietnamu ako kľúčového partnera EÚ v 
juhovýchodnej Ázii a medzi krajinami 
združenia ASEAN, a to najmä, ale nie 
výlučne v súvislosti s rokovaniami o 
zmene klímy, dobrou správou vecí 
verejných, trvalo udržateľným rozvojom, 
hospodárskym a sociálnym pokrokom a 
bojom proti terorizmu;

2. zdôrazňuje strategický význam 
Vietnamu ako kľúčového partnera EÚ v 
juhovýchodnej Ázii a medzi krajinami 
združenia ASEAN, a to najmä, ale nie 
výlučne v súvislosti s rokovaniami o 
zmene klímy, dobrou správou vecí 
verejných, trvalo udržateľným rozvojom, 
hospodárskym a sociálnym pokrokom a 
bojom proti terorizmu a podporou 
ľudských práv a demokratickej reformy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Isabel Wiseler-Lima

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. víta dohodu medzi EÚ a 
vietnamskou vládou, ktorá bola podpísaná 
17. októbra 2019 a ktorou sa ustanovuje 
rámec pre účasť Vietnamu na operáciách 
krízového riadenia EÚ; zdôrazňuje, že 
Vietnam sa stane druhou partnerskou 
krajinou v Ázii, ktorá s EÚ podpíše 
rámcovú dohodu o účasti; zdôrazňuje, že 
dohoda je významným krokom vpred vo 
vzťahoch medzi EÚ a Vietnamom;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. berie na vedomie úsilie Vietnamu 
uskutočniť ambiciózny reformný program, 
najmä pokiaľ ide o environmentálne a 
pracovné práva kapitoly o trvalo 
udržateľnom rozvoji dohody o voľnom 
obchode (DVO); víta ratifikáciu šiestich z 
ôsmich základných dohovorov MOP 
Vietnamom, konkrétne dohovoru č. 29 o 
nútenej práci, dohovorov č. 100 a 111 o 
nediskriminácii, dohovorov č. 138 a 182 o 
detskej práci a najnovšie dohovoru č. 98 o 
práve organizovať sa a kolektívne 
vyjednávať; vyzýva vietnamskú vládu, aby 
urýchlene ratifikovala zvyšné dohovory;

3. berie na vedomie úsilie Vietnamu 
uskutočniť reformný program, najmä 
pokiaľ ide o environmentálne a pracovné 
práva kapitoly o trvalo udržateľnom 
rozvoji dohody o voľnom obchode (DVO); 
víta ratifikáciu šiestich z ôsmich 
základných dohovorov MOP Vietnamom, 
konkrétne dohovoru č. 29 o nútenej práci, 
dohovorov č. 100 a 111 o nediskriminácii, 
dohovorov č. 138 a 182 o detskej práci a 
najnovšie dohovoru č. 98 o práve 
organizovať sa a kolektívne vyjednávať; 
vyzýva vietnamskú vládu, aby urýchlene 
ratifikovala a plne vykonávala zvyšné 
dohovory; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že znenie kapitoly o trvalo udržateľnom 
rozvoji nezavádza povinnosť ratifikovať 
tieto zvyšné dohovory; požaduje rozšírenie 
účinného mechanizmu, ktorý sa uplatňuje 
na ustanovenia o obchode v rámci dohody 
o voľnom obchode, aj na kapitolu o 
obchode a trvalo udržateľnom rozvoji a 
jasný, verejný a záväzný harmonogram 
ratifikácie dohovorov MOP č. 87 o 
slobode združovania a ochrane práva 
organizovať sa a č. 105 o zrušení nútenej 
práce;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. berie na vedomie úsilie Vietnamu 
uskutočniť ambiciózny reformný program, 
najmä pokiaľ ide o environmentálne a 
pracovné práva kapitoly o trvalo 
udržateľnom rozvoji dohody o voľnom 
obchode (DVO); víta ratifikáciu šiestich z 
ôsmich základných dohovorov MOP 
Vietnamom, konkrétne dohovoru č. 29 o 
nútenej práci, dohovorov č. 100 a 111 o 
nediskriminácii, dohovorov č. 138 a 182 o 
detskej práci a najnovšie dohovoru č. 98 o 
práve organizovať sa a kolektívne 
vyjednávať; vyzýva vietnamskú vládu, aby 
urýchlene ratifikovala zvyšné dohovory;

3. berie na vedomie úsilie Vietnamu 
uskutočniť reformný program, najmä 
pokiaľ ide o environmentálne a pracovné 
práva kapitoly o trvalo udržateľnom 
rozvoji dohody o voľnom obchode (DVO); 
víta ratifikáciu šiestich z ôsmich 
základných dohovorov MOP Vietnamom, 
konkrétne dohovoru č. 29 o nútenej práci, 
dohovorov č. 100 a 111 o nediskriminácii, 
dohovorov č. 138 a 182 o detskej práci a 
najnovšie dohovoru č. 98 o práve 
organizovať sa a kolektívne vyjednávať; 
vyzýva vietnamskú vládu, aby urýchlene 
ratifikovala a plne vykonávala zvyšné 
dohovory; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že kapitola o trvalo udržateľnom rozvoji 
nezavádza žiadnu právnu a záväznú 
povinnosť; požaduje verejný a záväzný 
harmonogram ratifikácie dohovorov MOP 
č. 87 o slobode združovania a ochrane 
práva organizovať sa a č. 105 o zrušení 
nútenej práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Traian Băsescu

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. berie na vedomie úsilie Vietnamu 
uskutočniť ambiciózny reformný program, 
najmä pokiaľ ide o environmentálne a 
pracovné práva kapitoly o trvalo 
udržateľnom rozvoji dohody o voľnom 
obchode (DVO); víta ratifikáciu šiestich z 
ôsmich základných dohovorov MOP 
Vietnamom, konkrétne dohovoru č. 29 o 
nútenej práci, dohovorov č. 100 a 111 o 
nediskriminácii, dohovorov č. 138 a 182 o 
detskej práci a najnovšie dohovoru č. 98 o 
práve organizovať sa a kolektívne 

3. berie na vedomie úsilie Vietnamu 
uskutočniť ambiciózny reformný program, 
najmä pokiaľ ide o environmentálne a 
pracovné práva kapitoly o trvalo 
udržateľnom rozvoji dohody o voľnom 
obchode (DVO); vyzýva vietnamskú vládu, 
aby prijala všetky vhodné legislatívne a 
nelegislatívne opatrenia na zabezpečenie 
najvyšších dosiahnuteľných noriem v 
oblasti ľudských práv vrátane, nie však 
výhradne, environmentálnych a 
pracovných noriem a zabezpečila ich 
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vyjednávať; vyzýva vietnamskú vládu, aby 
urýchlene ratifikovala zvyšné dohovory;

účinné dodržiavanie a vykonávanie; víta 
ratifikáciu šiestich z ôsmich základných 
dohovorov MOP Vietnamom, konkrétne 
dohovoru č. 29 o nútenej práci, dohovorov 
č. 100 a 111 o nediskriminácii, dohovorov 
č. 138 a 182 o detskej práci a najnovšie 
dohovoru č. 98 o práve organizovať sa a 
kolektívne vyjednávať; naliehavo žiada 
vietnamskú vládu, aby urýchlene 
ratifikovala zvyšné dohovory;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. berie na vedomie úsilie Vietnamu 
uskutočniť ambiciózny reformný program, 
najmä pokiaľ ide o environmentálne a 
pracovné práva kapitoly o trvalo 
udržateľnom rozvoji dohody o voľnom 
obchode (DVO); víta ratifikáciu šiestich z 
ôsmich základných dohovorov MOP 
Vietnamom, konkrétne dohovoru č. 29 o 
nútenej práci, dohovorov č. 100 a 111 o 
nediskriminácii, dohovorov č. 138 a 182 o 
detskej práci a najnovšie dohovoru č. 98 o 
práve organizovať sa a kolektívne 
vyjednávať; vyzýva vietnamskú vládu, aby 
urýchlene ratifikovala zvyšné dohovory;

3. berie na vedomie úsilie Vietnamu 
uskutočniť ambiciózny reformný program, 
najmä pokiaľ ide o environmentálne a 
pracovné práva kapitoly o trvalo 
udržateľnom rozvoji dohody o voľnom 
obchode (DVO); víta ratifikáciu šiestich z 
ôsmich základných dohovorov MOP 
Vietnamom, konkrétne dohovoru č. 29 o 
nútenej práci, dohovorov č. 100 a 111 o 
nediskriminácii, dohovorov č. 138 a 182 o 
detskej práci a najnovšie dohovoru č. 98 o 
práve organizovať sa a kolektívne 
vyjednávať; vyzýva vietnamskú vládu, aby 
urýchlene ratifikovala zostávajúce 
dohovory, konkrétne dohovor č. 105 o 
zrušení nútenej práce a dohovor č. 87 o 
slobode združovania a ochrane práva 
organizovať sa; domnieva sa, že 
poskytnutie ochrany, ktorú zabezpečujú 
uvedené dohovory, občanom zo strany 
vlády by malo byť podmienkou pre 
nadobudnutie platnosti dohody o voľnom 
obchode;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 13
Heidi Hautala
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. berie na vedomie úsilie Vietnamu 
uskutočniť ambiciózny reformný program, 
najmä pokiaľ ide o environmentálne a 
pracovné práva kapitoly o trvalo 
udržateľnom rozvoji dohody o voľnom 
obchode (DVO); víta ratifikáciu šiestich z 
ôsmich základných dohovorov MOP 
Vietnamom, konkrétne dohovoru č. 29 o 
nútenej práci, dohovorov č. 100 a 111 o 
nediskriminácii, dohovorov č. 138 a 182 o 
detskej práci a najnovšie dohovoru č. 98 o 
práve organizovať sa a kolektívne 
vyjednávať; vyzýva vietnamskú vládu, aby 
urýchlene ratifikovala zvyšné dohovory;

3. berie na vedomie úsilie Vietnamu 
uskutočniť reformný program, najmä 
pokiaľ ide o environmentálne a pracovné 
práva kapitoly o trvalo udržateľnom 
rozvoji dohody o voľnom obchode (DVO); 
víta ratifikáciu šiestich z ôsmich 
základných dohovorov MOP Vietnamom, 
konkrétne dohovoru č. 29 o nútenej práci, 
dohovorov č. 100 a 111 o nediskriminácii, 
dohovorov č. 138 a 182 o detskej práci a 
najnovšie dohovoru č. 98 o práve 
organizovať sa a kolektívne vyjednávať; 
vyzýva vietnamskú vládu, aby urýchlene 
ratifikovala a plne vykonávala zvyšné 
dohovory; zdôrazňuje však, že úplné 
vykonávanie dohovorov MOP nie je 
možné, kým sa vietnamský trestný zákon 
neupraví tak, aby bol v súlade s 
medzinárodnými normami a 
povinnosťami v oblasti ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Leopoldo López Gil

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. berie na vedomie úsilie Vietnamu 
uskutočniť ambiciózny reformný program, 
najmä pokiaľ ide o environmentálne a 
pracovné práva kapitoly o trvalo 
udržateľnom rozvoji dohody o voľnom 
obchode (DVO); víta ratifikáciu šiestich z 
ôsmich základných dohovorov MOP 
Vietnamom, konkrétne dohovoru č. 29 o 

3. berie na vedomie úsilie Vietnamu 
uskutočniť ambiciózny reformný program, 
najmä pokiaľ ide o environmentálne a 
pracovné práva kapitoly o trvalo 
udržateľnom rozvoji dohody o voľnom 
obchode (DVO); víta ratifikáciu šiestich z 
ôsmich základných dohovorov MOP 
Vietnamom, konkrétne dohovoru č. 29 o 
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nútenej práci, dohovorov č. 100 a 111 o 
nediskriminácii, dohovorov č. 138 a 182 o 
detskej práci a najnovšie dohovoru č. 98 o 
práve organizovať sa a kolektívne 
vyjednávať; vyzýva vietnamskú vládu, aby 
urýchlene ratifikovala zvyšné dohovory;

nútenej práci, dohovorov č. 100 a 111 o 
nediskriminácii, dohovorov č. 138 a 182 o 
detskej práci a najnovšie dohovoru č. 98 o 
práve organizovať sa a kolektívne 
vyjednávať; naliehavo žiada vietnamskú 
vládu, aby urýchlene ratifikovala zvyšné 
dohovory;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 15
Heidi Hautala
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
zhoršujúcimi sa podmienkami pre 
obhajcov ľudských práv a novinárov vo 
Vietname a odsudzuje všetky násilné činy, 
politicky motivované obvinenia, svojvoľné 
zadržiavanie, využívanie obťažujúceho 
sledovania, obťažovanie, tresty a 
odsúdenia v súvislosti s týmito osobami; 
vyzýva vietnamské orgány, aby okamžite a 
bezpodmienečne prepustili všetkých 
obhajcov ľudských práv a väzňov 
svedomia, ktorí sú zadržiavaní a boli 
odsúdení iba za to, že uplatnili svoje právo 
na slobodu prejavu, a aby stiahli všetky 
obvinenia proti nim;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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3a. zdôrazňuje, že pracovné práva a 
odborárske slobody vrátane tých, ktoré sú 
zakotvené v základných dohovoroch 
MOP, nie sú v súčasnom trestnom 
zákonníku zohľadnené; je naďalej 
znepokojený tým, že Vietnam zamietol 
mnoho odporúčaní, ktoré boli predložené 
počas všeobecného pravidelného 
preskúmania v roku 2019 v súvislosti s 
trestným zákonníkom s cieľom zosúladiť 
ho s Medzinárodným paktom o 
občianskych a politických právach; vyzýva 
vietnamské orgány, aby tieto odporúčania 
vykonávali, a to na základe jasných a 
verejných kritérií a harmonogramu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. je naďalej znepokojený 
porušovaním ľudských práv vrátane 
uplatňovania trestu smrti vo Vietname; 
vyzýva Vietnam, aby zaviedol moratórium 
na tento trest a pristúpil k jeho zrušeniu; 
zdôrazňuje, že ľudské práva predstavujú 
základný kameň kapitoly dohody o 
voľnom obchode týkajúcej sa obchodu a 
trvalo udržateľného rozvoja; požaduje 
pravidelné hodnotenie vplyvu dohody;

4. je naďalej znepokojený 
porušovaním ľudských práv vrátane 
uplatňovania trestu smrti vo Vietname; 
vyzýva Vietnam, aby zaviedol moratórium 
na tento trest a pristúpil k jeho zrušeniu; 
vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že 
počet politických väzňov, 
ľudskoprávnych, pracovných, 
náboženských a environmentálnych 
aktivistov, novinárov a blogerov v 
posledných rokoch dramaticky vzrástol, a 
požaduje okamžité prepustenie všetkých 
osôb zadržiavaných za pokojné aktivity; 
zdôrazňuje, že ľudské práva by mali 
predstavovať základný kameň kapitoly 
dohody o voľnom obchode týkajúcej sa 
obchodu a trvalo udržateľného rozvoja; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že dohoda 
o voľnom obchode sa zameriava len na 
obmedzený rozsah práv, najmä základné 
dohovory MOP; žiada preto, aby 
komplexnú kapitolu o ľudských právach 
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dopĺňal mechanizmus presadzovania, 
ktorým by sa zabezpečilo jej uplatňovanie 
v praxi; požaduje pravidelné nezávislé 
hodnotenie vplyvu dohody;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. je naďalej znepokojený 
porušovaním ľudských práv vrátane 
uplatňovania trestu smrti vo Vietname; 
vyzýva Vietnam, aby zaviedol moratórium 
na tento trest a pristúpil k jeho zrušeniu; 
zdôrazňuje, že ľudské práva predstavujú 
základný kameň kapitoly dohody o 
voľnom obchode týkajúcej sa obchodu a 
trvalo udržateľného rozvoja; požaduje 
pravidelné hodnotenie vplyvu dohody;

4. je naďalej znepokojený 
porušovaním ľudských práv vrátane 
uplatňovania trestu smrti vo Vietname; 
vyzýva Vietnam, aby zaviedol moratórium 
na tento trest a pristúpil k jeho zrušeniu; 
požaduje pravidelné hodnotenie vplyvu 
dohody; vyjadruje hlboké poľutovanie 
nad tým, že počet politických väzňov, 
ľudskoprávnych, pracovných, 
náboženských a environmentálnych 
aktivistov, novinárov a blogerov v 
posledných rokoch dramaticky vzrástol, a 
požaduje okamžité a bezpodmienečné 
prepustenie všetkých osôb zadržiavaných 
za pokojné uplatňovanie ich slobody 
prejavu;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. je naďalej znepokojený 
porušovaním ľudských práv vrátane 

4. je naďalej veľmi znepokojený 
rôznymi a pretrvávajúcimi porušovaniami 
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uplatňovania trestu smrti vo Vietname; 
vyzýva Vietnam, aby zaviedol moratórium 
na tento trest a pristúpil k jeho zrušeniu; 
zdôrazňuje, že ľudské práva predstavujú 
základný kameň kapitoly dohody o 
voľnom obchode týkajúcej sa obchodu a 
trvalo udržateľného rozvoja; požaduje 
pravidelné hodnotenie vplyvu dohody;

ľudských práv vo Vietname vrátane 
zásahu proti obhajcom ľudských práv a 
organizáciám občianskej spoločnosti, 
obmedzovania slobody tlače, slobody 
prejavu a združovania, ako aj 
uplatňovania trestu smrti; vyzýva Vietnam, 
aby zaviedol moratórium na trest smrti a 
pristúpil k jeho zrušeniu; vyzýva tiež 
Vietnam, aby zrušil svoje právne predpisy 
v oblasti kybernetickej bezpečnosti, 
prepustil všetkých politických väzňov a 
stanovil rýchly harmonogram ratifikácie a 
vykonávania zostávajúcich dohovorov 
MOP; zdôrazňuje, že ľudské práva 
predstavujú základný kameň kapitoly 
dohody o voľnom obchode týkajúcej sa 
obchodu a trvalo udržateľného rozvoja; 
požaduje pravidelné hodnotenie pokroku v 
oblasti ľudských práv a sociálneho 
rozvoja, ako aj vplyvu dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Heidi Hautala
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. je naďalej znepokojený 
porušovaním ľudských práv vrátane 
uplatňovania trestu smrti vo Vietname; 
vyzýva Vietnam, aby zaviedol moratórium 
na tento trest a pristúpil k jeho zrušeniu; 
zdôrazňuje, že ľudské práva predstavujú 
základný kameň kapitoly dohody o 
voľnom obchode týkajúcej sa obchodu a 
trvalo udržateľného rozvoja; požaduje 
pravidelné hodnotenie vplyvu dohody;

4. je naďalej znepokojený 
porušovaním ľudských práv vrátane 
uplatňovania trestu smrti vo Vietname; 
pripomína svoj odmietavý postoj k trestu 
smrti za každých okolností; vyzýva 
Vietnam, aby zaviedol okamžité 
moratórium na tento trest ako krok k jeho 
zrušeniu; zdôrazňuje, že ľudské práva by 
mali predstavovať základný kameň 
kapitoly dohody o voľnom obchode 
týkajúcej sa obchodu a trvalo udržateľného 
rozvoja; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že namiesto toho sa zameriava len na 
obmedzený rozsah práv, najmä základné 
dohovory MOP; zdôrazňuje, že je to 
nedostatočné, a preto požaduje jej revíziu 
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s cieľom komplexne začleniť ľudské 
práva a doplniť ju o mechanizmus 
presadzovania, ktorý zabezpečí jej účinné 
vykonávanie; požaduje pravidelné 
hodnotenie vplyvu dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Traian Băsescu

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. je naďalej znepokojený 
porušovaním ľudských práv vrátane 
uplatňovania trestu smrti vo Vietname; 
vyzýva Vietnam, aby zaviedol moratórium 
na tento trest a pristúpil k jeho zrušeniu; 
zdôrazňuje, že ľudské práva predstavujú 
základný kameň kapitoly dohody o 
voľnom obchode týkajúcej sa obchodu a 
trvalo udržateľného rozvoja; požaduje 
pravidelné hodnotenie vplyvu dohody;

4. je naďalej znepokojený 
porušovaním ľudských práv vrátane 
uplatňovania trestu smrti vo Vietname; 
naliehavo žiada Vietnam, aby zaviedol 
moratórium na tento trest a podnikol 
okamžité kroky na jeho zrušenie; so 
znepokojením berie na vedomie 
pokračujúce obmedzovanie slobody 
prejavu, združovania a pokojného 
zhromažďovania vo Vietname, ako 
Európsky parlament opakovane zdôraznil 
v naliehavých uzneseniach zo 14. 
decembra 2017 a z 9. júna 2016, situácia v 
oblasti ľudských práv vo Vietnam 
vyvoláva vážne obavy a tiež vážne 
pochybnosti o deklarovanom odhodlaní 
krajiny dodržiavať ľudské práva; 
zdôrazňuje, že ľudské práva predstavujú 
základný kameň kapitoly dohody o 
voľnom obchode týkajúcej sa obchodu a 
trvalo udržateľného rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Michal Šimečka

Návrh stanoviska
Odsek 4
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. je naďalej znepokojený 
porušovaním ľudských práv vrátane 
uplatňovania trestu smrti vo Vietname; 
vyzýva Vietnam, aby zaviedol moratórium 
na tento trest a pristúpil k jeho zrušeniu; 
zdôrazňuje, že ľudské práva predstavujú 
základný kameň kapitoly dohody o 
voľnom obchode týkajúcej sa obchodu a 
trvalo udržateľného rozvoja; požaduje 
pravidelné hodnotenie vplyvu dohody;

4. je naďalej znepokojený 
pretrvávajúcim porušovaním ľudských 
práv vrátane odsúdení, politického 
zastrašovania, sledovania, obťažovania, 
útokov, únosov a nespravodlivých 
procesov, pokiaľ ide o politických 
aktivistov, novinárov, blogerov, disidentov 
a obhajcov ľudských práv, ako aj 
uplatňovania trestu smrti vo Vietname; 
vyzýva Vietnam, aby dodržiaval 
medzinárodné právo a medzinárodné 
záväzky v oblasti ľudských práv a aby 
zaviedol moratórium na trest smrti a 
pristúpil k jeho zrušeniu; zdôrazňuje, že 
ľudské práva predstavujú základný kameň 
kapitoly dohody o voľnom obchode 
týkajúcej sa obchodu a trvalo udržateľného 
rozvoja; požaduje pravidelné hodnotenie 
vplyvu dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. je naďalej znepokojený 
porušovaním ľudských práv vrátane 
uplatňovania trestu smrti vo Vietname; 
vyzýva Vietnam, aby zaviedol moratórium 
na tento trest a pristúpil k jeho zrušeniu; 
zdôrazňuje, že ľudské práva predstavujú 
základný kameň kapitoly dohody o 
voľnom obchode týkajúcej sa obchodu a 
trvalo udržateľného rozvoja; požaduje 
pravidelné hodnotenie vplyvu dohody;

4. je naďalej znepokojený 
porušovaním ľudských práv vrátane 
uplatňovania trestu smrti vo Vietname; 
vyzýva Vietnam, aby zaviedol moratórium 
na tento trest a pristúpil k jeho zrušeniu; 
pripomína, že vietnamská vláda 
nezaviedla žiadne zmeny, čo sa týka jej 
právnych predpisov v oblasti národnej 
bezpečnosti, a naopak, nedávno 
zintenzívnila represie proti obhajcom 
ľudských práv, členom občianskej 
spoločnosti, náboženským skupinám a 
jednotlivcom, ktorí vyjadrujú názory 
považované za kritické voči vláde; vyzýva 
vietnamskú vládu, aby zmenila alebo 
zrušila články trestného zákonníka, ktoré 
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by sa mohli zneužiť na potláčanie disentu, 
napríklad články 258 (331), 88 (117) a 79 
(109), ako aj svoj zákon o kybernetickej 
bezpečnosti; zdôrazňuje, že ľudské práva 
predstavujú základný kameň kapitoly 
dohody o voľnom obchode týkajúcej sa 
obchodu a trvalo udržateľného rozvoja; 
požaduje pravidelné hodnotenie vplyvu 
dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Urmas Paet

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. je naďalej znepokojený 
porušovaním ľudských práv vrátane 
uplatňovania trestu smrti vo Vietname; 
vyzýva Vietnam, aby zaviedol moratórium 
na tento trest a pristúpil k jeho zrušeniu; 
zdôrazňuje, že ľudské práva predstavujú 
základný kameň kapitoly dohody o 
voľnom obchode týkajúcej sa obchodu a 
trvalo udržateľného rozvoja; požaduje 
pravidelné hodnotenie vplyvu dohody;

4. je naďalej znepokojený 
porušovaním ľudských práv vrátane 
uplatňovania trestu smrti vo Vietname; 
vyzýva Vietnam, aby zaviedol moratórium 
na tento trest a pristúpil k jeho zrušeniu; 
vyzýva Vietnam, aby zrevidoval trestný 
zákonník a nový zákon o kybernetickej 
bezpečnosti v súlade s medzinárodnými 
normami; zdôrazňuje, že ľudské práva 
predstavujú základný kameň kapitoly 
dohody o voľnom obchode týkajúcej sa 
obchodu a trvalo udržateľného rozvoja; 
požaduje pravidelné hodnotenie vplyvu 
dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. je naďalej znepokojený 4. je naďalej znepokojený 
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porušovaním ľudských práv vrátane 
uplatňovania trestu smrti vo Vietname; 
vyzýva Vietnam, aby zaviedol moratórium 
na tento trest a pristúpil k jeho zrušeniu; 
zdôrazňuje, že ľudské práva predstavujú 
základný kameň kapitoly dohody o 
voľnom obchode týkajúcej sa obchodu a 
trvalo udržateľného rozvoja; požaduje 
pravidelné hodnotenie vplyvu dohody;

porušovaním ľudských práv vrátane 
uplatňovania trestu smrti vo Vietname; 
vyzýva Vietnam, aby zaviedol moratórium 
na tento trest a pristúpil k jeho zrušeniu; 
zdôrazňuje, že ľudské práva predstavujú 
základný kameň kapitoly dohody o 
voľnom obchode týkajúcej sa obchodu a 
trvalo udržateľného rozvoja; požaduje 
dôkladné a nepretržité hodnotenie vplyvu 
dohody na ľudské práva prostredníctvom 
nezávislého mechanizmu monitorovania a 
podávania sťažností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Leopoldo López Gil

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. je naďalej znepokojený 
porušovaním ľudských práv vrátane 
uplatňovania trestu smrti vo Vietname; 
vyzýva Vietnam, aby zaviedol moratórium 
na tento trest a pristúpil k jeho zrušeniu; 
zdôrazňuje, že ľudské práva predstavujú 
základný kameň kapitoly dohody o 
voľnom obchode týkajúcej sa obchodu a 
trvalo udržateľného rozvoja; požaduje 
pravidelné hodnotenie vplyvu dohody;

4. je naďalej znepokojený 
porušovaním ľudských práv vrátane 
uplatňovania trestu smrti vo Vietname; 
vyzýva Vietnam, aby zaviedol moratórium 
na tento trest a pristúpil k jeho zrušeniu; 
zdôrazňuje, že ľudské práva predstavujú 
základný kameň kapitoly dohody o 
voľnom obchode týkajúcej sa obchodu a 
trvalo udržateľného rozvoja; požaduje 
každoročné hodnotenie vplyvu dohody;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 27
Traian Băsescu

Návrh stanoviska
Odsek 4 – pododsek 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

naliehavo žiada Vietnam, aby dodržiaval 
medzinárodné obchodné normy a normy v 
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oblasti ľudských práv, pričom pripomína 
hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a 
ľudských práv, v ktorých sa požaduje 
prísne dodržiavanie náležitej starostlivosti 
v dodávateľskom reťazci, vytvorenie 
vnútroštátnych legislatívnych rámcov, 
ktoré zaručia zodpovednosť podnikov, 
transparentnosť a spoľahlivosť, ako aj 
povinnosť predchádzať nepriaznivým 
vplyvom na ľudské práva a zmierňovať 
ich; zdôrazňuje význam monitorovania a 
posudzovania vplyvu tejto dohody na 
trvalo udržateľný rozvoj prostredníctvom 
jeho príslušných politík, postupov, 
participatívnych procesov a inštitúcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Heidi Hautala
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva vietnamské orgány, aby 
zrušili, preskúmali alebo zmenili všetky 
represívne zákony, najmä trestný zákon, 
zákon o kybernetickej bezpečnosti a zákon 
o viere a náboženstve, a aby zabezpečili 
súlad všetkých právnych predpisov s 
medzinárodnými normami a záväzkami v 
oblasti ľudských práv vrátane 
Medzinárodného paktu o občianskych a 
politických právach, ktorého je Vietnam 
zmluvnou stranou; vyzýva vládu, aby 
zosúladila právne predpisy upravujúce 
verejné zhromaždenia a demonštrácie s 
právom na slobodu zhromažďovania a 
združovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
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Isabel Wiseler-Lima

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Vietnam, aby ako prejav 
dobrej vôle okamžite splnil predtým 
stanovené požiadavky v oblasti ľudských 
práv, ktoré boli prijaté v uznesení EP o 
DPS s Vietnamom zo 17. decembra 2015, 
okrem iného prostredníctvom revízie 
trestného zákona s cieľom upustiť od 
potláčania pokojného výkonu práva na 
slobodu prejavu, zhromažďovania a 
združovania a prepustiť väzňov svedomia;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. konštatuje a ľutuje, že v znení 
kapitoly o udržateľnosti sa neuvádza 
žiadny odkaz na ľudské práva, ktoré sú 
základným aspektom dobrého a 
udržateľného riadenia a súčasťou 
základných zásad Európskej únie; ľudské 
práva by preto mali byť neoddeliteľnou 
súčasťou každej dohody medzi EÚ a 
tretím štátom;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva vietnamské orgány, aby 
zrušili zákon o kybernetickej bezpečnosti a 
zosúladili právne predpisy upravujúce 
verejné zhromaždenia a demonštrácie s 
medzinárodnými právnymi predpismi o 
slobode zhromažďovania a združovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Heidi Hautala
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Európska komisia odmietla vykonať 
posúdenie vplyvu dohody o voľnom 
obchode medzi EÚ a Vietnamom na 
ľudské práva, čo je v rozpore s 
rozhodnutím ombudsmanky EÚ z roku 
2015, ako aj s akčným plánom EÚ pre 
ľudské práva a demokraciu; vyzýva 
Európsku komisiu, aby pred ratifikáciou 
dohody o voľnom obchode dané 
posúdenie vplyvu vykonala;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. zdôrazňuje, že ľudské práva by 
mali predstavovať základný kameň 
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kapitoly dohody o voľnom obchode 
týkajúcej sa obchodu a trvalo 
udržateľného rozvoja; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že namiesto toho sa 
zameriava len na obmedzený rozsah práv; 
požaduje preto vypracovanie komplexnej 
kapitoly o ľudských právach s 
vykonávacími opatreniami, referenčnými 
hodnotami a harmonogramom; vyzýva na 
pravidelné hodnotenie vplyvu dohody;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Európska komisia odmietla vykonať 
posúdenie vplyvu dohody o voľnom 
obchode medzi EÚ a Vietnamom na 
ľudské práva, a vyzýva Komisiu, aby pred 
nadobudnutím platnosti dohody toto 
posúdenie vykonala;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4d. požaduje, aby sa na kapitolu o 
obchode a trvalo udržateľnom rozvoji 
uplatňovalo urovnávanie sporov medzi 
štátmi;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Traian Băsescu

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že článok 13 dohody o 
voľnom obchode predstavuje prístup 
založený na spolupráci, ktorý vychádza zo 
spoločných hodnôt a záujmov a v ktorom 
sú zohľadnené rozdielne úrovne rozvoja 
zmluvných strán; víta možnosť riešiť v 
prvom rade otázky, na ktoré sa vzťahuje 
článok 13 o obchode a trvalo udržateľnom 
rozvoji prostredníctvom výmeny názorov 
vo Výbore pre obchod a trvalo udržateľný 
rozvoj; pripomína, že zmluvná strana môže 
požiadať o zvolanie panelu expertov na 
preskúmanie týchto záležitostí v prípade, 
že ich výbor nedokáže uspokojivo vyriešiť;

5. zdôrazňuje, že článok 13 dohody o 
voľnom obchode predstavuje prístup 
založený na spolupráci, ktorý vychádza zo 
spoločných hodnôt a záujmov a v ktorom 
sú zohľadnené rozdielne úrovne rozvoja 
zmluvných strán; zdôrazňuje význam 
uplatňovania všetkých zásad zakotvených 
v článku 13 dohody o voľnom obchode, 
ako je sloboda združovania, odstránenie 
všetkých foriem nútenej alebo povinnej 
práce, účinné zrušenie detskej práce a 
odstránenie diskriminácie v súvislosti so 
zamestnaním a povolaním; víta možnosť 
riešiť v prvom rade otázky, na ktoré sa 
vzťahuje článok 13 o obchode a trvalo 
udržateľnom rozvoji prostredníctvom 
výmeny názorov vo Výbore pre obchod a 
trvalo udržateľný rozvoj; pripomína, že 
zmluvná strana môže požiadať o zvolanie 
panelu expertov na preskúmanie týchto 
záležitostí v prípade, že ich výbor 
nedokáže uspokojivo vyriešiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že článok 13 dohody o 
voľnom obchode predstavuje prístup 
založený na spolupráci, ktorý vychádza zo 

5. zdôrazňuje, že článok 13 dohody o 
voľnom obchode predstavuje prístup 
založený na spolupráci, ktorý vychádza zo 
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spoločných hodnôt a záujmov a v ktorom 
sú zohľadnené rozdielne úrovne rozvoja 
zmluvných strán; víta možnosť riešiť v 
prvom rade otázky, na ktoré sa vzťahuje 
článok 13 o obchode a trvalo udržateľnom 
rozvoji prostredníctvom výmeny názorov 
vo Výbore pre obchod a trvalo udržateľný 
rozvoj; pripomína, že zmluvná strana 
môže požiadať o zvolanie panelu expertov 
na preskúmanie týchto záležitostí v 
prípade, že ich výbor nedokáže uspokojivo 
vyriešiť;

spoločných hodnôt a záujmov a v ktorom 
sú zohľadnené rozdielne úrovne rozvoja 
zmluvných strán; víta možnosť riešiť v 
prvom rade otázky, na ktoré sa vzťahuje 
článok 13 o obchode a trvalo udržateľnom 
rozvoji prostredníctvom výmeny názorov 
vo Výbore pre obchod a trvalo udržateľný 
rozvoj; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v prípade, že sa tieto záležitosti nevyriešia, 
druhý mechanizmus, ktorý zmluvnej 
strane umožňuje požiadať o zvolanie 
nezávislého panelu expertov, zostáva 
podriadený ochote a vlastným postupom 
zmluvných strán;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Heidi Hautala
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že článok 13 dohody o 
voľnom obchode predstavuje prístup 
založený na spolupráci, ktorý vychádza zo 
spoločných hodnôt a záujmov a v ktorom 
sú zohľadnené rozdielne úrovne rozvoja 
zmluvných strán; víta možnosť riešiť v 
prvom rade otázky, na ktoré sa vzťahuje 
článok 13 o obchode a trvalo udržateľnom 
rozvoji prostredníctvom výmeny názorov 
vo Výbore pre obchod a trvalo udržateľný 
rozvoj; pripomína, že zmluvná strana 
môže požiadať o zvolanie panelu expertov 
na preskúmanie týchto záležitostí v 
prípade, že ich výbor nedokáže uspokojivo 
vyriešiť;

5. zdôrazňuje, že článok 13 dohody o 
voľnom obchode predstavuje prístup 
založený na spolupráci, ktorý vychádza zo 
spoločných hodnôt a záujmov a v ktorom 
sú zohľadnené rozdielne úrovne rozvoja 
zmluvných strán; víta možnosť riešiť v 
prvom rade otázky, na ktoré sa vzťahuje 
článok 13 o obchode a trvalo udržateľnom 
rozvoji prostredníctvom výmeny názorov 
vo Výbore pre obchod a trvalo udržateľný 
rozvoj; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v prípade, že sa tieto záležitosti nevyriešia, 
druhý mechanizmus, ktorý zmluvnej 
strane umožňuje požiadať o zvolanie 
nezávislého panelu expertov, zostáva 
podriadený ochote a vlastným postupom 
zmluvných strán;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 39
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že článok 13 dohody o 
voľnom obchode predstavuje prístup 
založený na spolupráci, ktorý vychádza zo 
spoločných hodnôt a záujmov a v ktorom 
sú zohľadnené rozdielne úrovne rozvoja 
zmluvných strán; víta možnosť riešiť v 
prvom rade otázky, na ktoré sa vzťahuje 
článok 13 o obchode a trvalo udržateľnom 
rozvoji prostredníctvom výmeny názorov 
vo Výbore pre obchod a trvalo udržateľný 
rozvoj; pripomína, že zmluvná strana 
môže požiadať o zvolanie panelu expertov 
na preskúmanie týchto záležitostí v 
prípade, že ich výbor nedokáže uspokojivo 
vyriešiť;

5. zdôrazňuje, že článok 13 dohody o 
voľnom obchode predstavuje prístup 
založený na spolupráci, ktorý vychádza zo 
spoločných hodnôt a záujmov a v ktorom 
sú zohľadnené rozdielne úrovne rozvoja 
zmluvných strán; víta možnosť riešiť v 
prvom rade otázky, na ktoré sa vzťahuje 
článok 13 o obchode a trvalo udržateľnom 
rozvoji prostredníctvom výmeny názorov 
vo Výbore pre obchod a trvalo udržateľný 
rozvoj; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v prípade, že sa tieto záležitosti nevyriešia, 
druhý mechanizmus, ktorý zmluvnej 
strane umožňuje požiadať o zvolanie 
nezávislého panelu expertov, zostáva 
podriadený ochote zmluvných strán a 
nemá právne záruky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. naliehavo vyzýva na vytvorenie 
monitorovacieho mechanizmu pre ľudské 
práva a nezávislého mechanizmu na 
podávanie sťažností, ktorý by dotknutým 
občanom a miestnym zainteresovaným 
stranám poskytoval účinný prostriedok 
nápravy s cieľom riešiť potenciálny 
negatívny vplyv na ľudské práva, ako aj 
mechanizmu na urovnávanie sporov so 
stanovením pokút a pozastavenia 
obchodných výhod, ktorý by bol 
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rovnocenný s mechanizmami týkajúcimi 
sa ustanovení pre prístup na trh;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. naliehavo vyzýva na vytvorenie 
nezávislého mechanizmu na podávanie 
sťažností, ktorý by dotknutým občanom a 
miestnym zainteresovaným stranám 
poskytoval účinný prostriedok nápravy s 
cieľom riešiť potenciálny negatívny vplyv 
na ľudské práva, ako aj mechanizmu na 
urovnávanie sporov so stanovením pokút 
a pozastavenia obchodných výhod;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Isabel Wiseler-Lima

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. požaduje zriadenie 
medziparlamentnej skupiny medzi 
Národným zhromaždením Vietnamu a EP 
na účel rýchleho vytvorenia širokých a čo 
najnezávislejších domácich poradných 
skupín; pripomína úlohu posilnených 
domácich poradných skupín v rámci 
úsilia o monitorovanie a kontrolu 
správneho vykonávania dohody o voľnom 
obchode;

Or. en



AM\1192533SK.docx 27/36 PE643.185v01-00

SK

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

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom 
obchode vytvára inštitucionálne a právne 
záväzné prepojenie s dohodou o 
partnerstve a spolupráci (DPS); poukazuje 
na to, že článok 1 dohody o partnerstve a 
spolupráci obsahuje štandardnú doložku o 
ľudských právach, ktorá môže vyvolať 
primerané opatrenia, a ako bezodkladné 
krajné riešenie aj pozastavenie platnosti 
DPS alebo jej častí;

6. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom 
obchode vytvára inštitucionálne a právne 
záväzné prepojenie s dohodou o 
partnerstve a spolupráci (DPS); poukazuje 
na to, že článok 1 dohody o partnerstve a 
spolupráci obsahuje štandardnú doložku o 
ľudských právach, ktorá môže vyvolať 
primerané opatrenia, a ako bezodkladné 
krajné riešenie aj pozastavenie platnosti 
DPS alebo jej častí; pripomína, že 
európska ombudsmanka v prípade 
1409/2014/MHZ týkajúcom sa dohody o 
voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom 
dospela k záveru, že preambula dohody o 
voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom 
a iné tradičné nástroje, ako je doložka 
DPS o „základnom prvku“ a dialóg o 
ľudských právach, nepostačujú na 
primerané dodržiavanie záväzkov EÚ, 
najmä keď právne predpisy tretej krajiny 
nie sú v súlade s medzinárodnými 
normami v oblasti ľudských práv;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom 
obchode vytvára inštitucionálne a právne 
záväzné prepojenie s dohodou o 
partnerstve a spolupráci (DPS); poukazuje 

6. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom 
obchode vytvára inštitucionálne a právne 
záväzné prepojenie s dohodou o 
partnerstve a spolupráci (DPS); poukazuje 
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na to, že článok 1 dohody o partnerstve a 
spolupráci obsahuje štandardnú doložku o 
ľudských právach, ktorá môže vyvolať 
primerané opatrenia, a ako bezodkladné 
krajné riešenie aj pozastavenie platnosti 
DPS alebo jej častí;

na to, že článok 1 dohody o partnerstve a 
spolupráci obsahuje štandardnú doložku o 
ľudských právach, ktorá môže vyvolať 
primerané opatrenia, a ako bezodkladné 
krajné riešenie aj pozastavenie platnosti 
DPS alebo jej častí; konštatuje však, že 
neexistuje precedens pre pozastavenie 
dvojstranných obchodných dohôd zo 
strany EÚ, a domnieva sa, že ak majú byť 
takéto podmienky dôveryhodné, porušenie 
dohôd musí mať dôsledky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Isabel Wiseler-Lima

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom 
obchode vytvára inštitucionálne a právne 
záväzné prepojenie s dohodou o 
partnerstve a spolupráci (DPS); poukazuje 
na to, že článok 1 dohody o partnerstve a 
spolupráci obsahuje štandardnú doložku o 
ľudských právach, ktorá môže vyvolať 
primerané opatrenia, a ako bezodkladné 
krajné riešenie aj pozastavenie platnosti 
DPS alebo jej častí;

6. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom 
obchode vytvára inštitucionálne a právne 
záväzné prepojenie s dohodou o 
partnerstve a spolupráci (DPS); poukazuje 
na to, že článok 1 dohody o partnerstve a 
spolupráci obsahuje štandardnú doložku o 
ľudských právach, ktorá môže vyvolať 
primerané opatrenia, a ako bezodkladné 
krajné riešenie aj pozastavenie platnosti 
DPS alebo jej častí; požaduje vytvorenie 
mechanizmu na monitorovanie 
vykonávania doložky o ľudských právach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Traian Băsescu

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom 6. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom 
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obchode vytvára inštitucionálne a právne 
záväzné prepojenie s dohodou o 
partnerstve a spolupráci (DPS); poukazuje 
na to, že článok 1 dohody o partnerstve a 
spolupráci obsahuje štandardnú doložku o 
ľudských právach, ktorá môže vyvolať 
primerané opatrenia, a ako bezodkladné 
krajné riešenie aj pozastavenie platnosti 
DPS alebo jej častí;

obchode vytvára inštitucionálne a právne 
záväzné prepojenie s dohodou o 
partnerstve a spolupráci (DPS); poukazuje 
na to, že článok 1 dohody o partnerstve a 
spolupráci obsahuje štandardnú doložku o 
ľudských právach, ktorá môže vyvolať 
primerané opatrenia, a ako bezodkladné 
krajné riešenie aj pozastavenie platnosti 
DPS alebo jej častí, ak sa počas 
pravidelných hodnotení nepreukáže 
žiadne úsilie alebo viditeľný pokrok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Heidi Hautala
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva EÚ a Vietnam, aby vytvorili 
nezávislý mechanizmu na monitorovanie 
a podávanie sťažností v súvislosti s 
ľudskými právami, ktorý by dotknutým 
občanom a miestnym zainteresovaným 
stranám poskytol účinný prostriedok 
nápravy a nástroj na riešenie 
potenciálneho negatívneho vplyvu dohody 
o voľnom obchode na ľudské práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Heidi Hautala
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila 
technickú pomoc a dostupné finančné 

7. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila 
technickú pomoc a dostupné finančné 
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prostriedky Vietnamu a jeho nezávislej 
občianskej spoločnosti s cieľom podporiť 
dodržiavanie medzinárodných záväzkov 
Vietnamu a monitorovanie riadneho 
vykonávania článku 13 dohody o voľnom 
obchode.

prostriedky Vietnamu a jeho nezávislej 
občianskej spoločnosti s cieľom podporiť 
dodržiavanie medzinárodných záväzkov 
Vietnamu a monitorovanie riadneho 
vykonávania článku 13 dohody o voľnom 
obchode; so znepokojením konštatuje, že 
vietnamská nezávislá občianska 
spoločnosť je tvrdo potláčaná a pôsobí 
prevažne v utajení zo strachu z 
prenasledovania a odvetných opatrení; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
začlenenie skutočne nezávislých skupín 
občianskej spoločnosti do domácich 
poradných skupín, ktoré sa uvádzajú v 
kapitole o trvalo udržateľnom rozvoji, a 
žiada Komisiu o objasnenie toho, aké 
mechanizmy sa zavedú s cieľom zaistiť, 
aby mohli riadne a bezpečne plniť svoju 
úlohu bez strachu z represálií;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila 
technickú pomoc a dostupné finančné 
prostriedky Vietnamu a jeho nezávislej 
občianskej spoločnosti s cieľom podporiť 
dodržiavanie medzinárodných záväzkov 
Vietnamu a monitorovanie riadneho 
vykonávania článku 13 dohody o voľnom 
obchode.

7. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila 
technickú pomoc a dostupné finančné 
prostriedky Vietnamu a jeho nezávislej 
občianskej spoločnosti s cieľom podporiť 
dodržiavanie medzinárodných záväzkov 
Vietnamu a monitorovanie riadneho 
vykonávania článku 13 dohody o voľnom 
obchode; so znepokojením konštatuje, že 
vietnamská nezávislá občianska 
spoločnosť je násilne potláčaná; vyzýva 
Komisiu, aby uviedla, ktoré nezávislé 
skupiny vietnamskej občianskej 
spoločnosti budú začlenené do domácich 
poradných skupín a ako zabezpečí 
zachovanie ich nezávislosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 50
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila 
technickú pomoc a dostupné finančné 
prostriedky Vietnamu a jeho nezávislej 
občianskej spoločnosti s cieľom podporiť 
dodržiavanie medzinárodných záväzkov 
Vietnamu a monitorovanie riadneho 
vykonávania článku 13 dohody o voľnom 
obchode.

7. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila 
technickú pomoc a dostupné finančné 
prostriedky Vietnamu a jeho nezávislej 
občianskej spoločnosti s cieľom podporiť 
dodržiavanie medzinárodných záväzkov 
Vietnamu a monitorovanie riadneho 
vykonávania článku 13 dohody o voľnom 
obchode; v tejto súvislosti vyzýva 
Európsku komisiu, aby zabezpečila 
vytvorenie účinného nezávislého 
mechanizmu na monitorovanie a 
podávanie sťažností v súvislosti s 
ochranou ľudských práv a aby zaručila, 
že domácu poradnú skupinu vo Vietname 
budú tvoriť skutočne nezávislí a nestranní 
členovia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila 
technickú pomoc a dostupné finančné 
prostriedky Vietnamu a jeho nezávislej 
občianskej spoločnosti s cieľom podporiť 
dodržiavanie medzinárodných záväzkov 
Vietnamu a monitorovanie riadneho 
vykonávania článku 13 dohody o voľnom 
obchode.

7. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila 
technickú pomoc a dostupné finančné 
prostriedky Vietnamu a jeho nezávislej 
občianskej spoločnosti s cieľom podporiť 
dodržiavanie medzinárodných záväzkov 
Vietnamu a monitorovanie riadneho 
vykonávania článku 13 dohody o voľnom 
obchode; so znepokojením konštatuje, že 
vietnamská nezávislá občianska 
spoločnosť je tvrdo potláčaná a pôsobí 
prevažne v utajení zo strachu z 
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prenasledovania a odvetných opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Leopoldo López Gil

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila 
technickú pomoc a dostupné finančné 
prostriedky Vietnamu a jeho nezávislej 
občianskej spoločnosti s cieľom podporiť 
dodržiavanie medzinárodných záväzkov 
Vietnamu a monitorovanie riadneho 
vykonávania článku 13 dohody o voľnom 
obchode.

7. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila 
technickú pomoc pre Vietnam a dostupné 
finančné prostriedky na riadny rozvoj jeho 
nezávislej občianskej spoločnosti s cieľom 
podporiť dodržiavanie medzinárodných 
záväzkov Vietnamu a monitorovanie 
riadneho vykonávania článku 13 dohody o 
voľnom obchode.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 53
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
Európsky parlament pozorne sledoval a 
monitoroval vývoj vo Vietname a 
vykonávanie všetkých častí dohody o 
voľnom obchode, keď táto dohoda 
nadobudne platnosť, s cieľom reagovať 
na vývoj na mieste v prípade 
zdokumentovaného a dokázaného 
závažného porušovania ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
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Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 7b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. je pevne presvedčený o 
nevyhnutnosti zlepšiť právny štát, dobrú 
správu vecí verejných, trvalo udržateľný 
rozvoj a dodržiavanie ľudských práv vo 
Vietname; odporúča, aby Európsky 
parlament zvážil možnosť udeliť súhlas 
len vtedy, keď sa vietnamská vláda 
dohodne s Komisiou EÚ na 
harmonograme zlepšenia situácie v 
oblasti ľudských práv vo Vietname 
vrátane návrhov na revízie tých aspektov 
trestného zákona, ktoré v súčasnosti 
potláčajú slobodu prejavu, združovania a 
zhromažďovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Heidi Hautala
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva Komisiu a službu pre 
vonkajšiu činnosť, aby pred hlasovaním o 
súhlase s dohodou o voľnom obchode 
oficiálne podali správu Európskemu 
parlamentu o záväzku Vietnamu 
dosiahnuť pokrok vo viacerých otázkach 
týkajúcich sa ľudských práv vrátane 
prepustenia osôb, ktoré sú zadržiavané len 
za pokojné vyjadrenie nesúhlasu, revízie 
trestného zákona, zákona o kybernetickej 
bezpečnosti a zákona o viere a 
náboženstve s cieľom zosúladiť ich s 
medzinárodnými normami v oblasti 
ľudských práv, uznania nezávislých 
odborových zväzov a ratifikácie 
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dohovorov MOP č. 87 a 105, pretože 
dodržiavanie ľudských práv a slobôd v 
súlade so záväzkami Vietnamu 
vyplývajúcimi z DPS je nevyhnutné s 
ohľadom na ratifikáciu dohody o voľnom 
obchode medzi EÚ a Vietnamom;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. poukazuje na to, že občianska 
spoločnosť vo Vietname nemôže 
vykonávať svoju činnosť slobodne a bez 
zasahovania štátu, pretože v krajine 
naďalej pretrváva obmedzovanie slobody 
prejavu, zhromažďovania a združovania; 
v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, že skupiny občianskej 
spoločnosti, najmä tie, ktoré budú 
súčasťou domácich poradných skupín, 
budú môcť vykonávať svoju činnosť 
nezávisle, nestranne, v plnej miere a bez 
nepriaznivých dôsledkov;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. požaduje užšiu spoluprácu s 
Európskym parlamentom pri príprave 
každoročných dialógov o ľudských 
právach, debrífingoch a aktualizácii 
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stratégie EÚ v oblasti ľudských práv pre 
Vietnam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese

Návrh stanoviska
Odsek 7b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. je pevne presvedčený o 
nevyhnutnosti zlepšiť právny štát, dobrú 
správu vecí verejných, trvalo udržateľný 
rozvoj a dodržiavanie ľudských práv vo 
Vietname; vyzýva preto Parlament, aby 
udelil súhlas s dohodou len vtedy, keď sa 
bude domnievať, že tieto odporúčania, 
najmä prepustenie všetkých politických 
väzňov, revízia trestného zákonníka, 
sloboda prejavu, združovania, 
zhromažďovania, pohybu a informácií sú 
právne a účinne chránené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Heidi Hautala
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 7b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
Európsky parlament pozorne sledoval a 
monitoroval vykonávanie všetkých častí 
dohody o voľnom obchode; vyzýva preto 
VP/PK, aby pravidelne informovala 
Európsky parlament o vývoji v oblasti 
ľudských práv na mieste, to aj v súvislosti 
so stretnutiami na vysokej úrovni, ktoré 
prípadne usporiada, a s dialógmi o 
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ľudských právach s touto krajinou;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 7b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. vyzýva preto EP, aby udelil súhlas 
s dohodami len vtedy, ak budú tieto 
odporúčania právne a účinne chránené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Heidi Hautala
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 7c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7c. domnieva sa, že k ratifikácii 
dohody o voľnom obchode medzi EÚ a 
Vietnamom by malo dôjsť len vtedy, keď 
vietnamské orgány vyjadria svoj záväzok – 
vrátane jasného harmonogramu – 
zrevidovať svoj trestný zákon a zákon o 
kybernetickej bezpečnosti v súlade s 
medzinárodnými normami v oblasti 
ľudských práv, uznať nezávislé odborové 
zväzy a ratifikovať dohovory MOP č. 87 a 
105;

Or. en


