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Predlog spremembe 1
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da je Parlament 17. 
decembra 2015 odobril Okvirni sporazum 
o obsežnem partnerstvu in sodelovanju 
med EU in Vietnamom1, ki opredeljuje 
prihodnje odnose in si prizadeva za 
okrepitev nadaljnjega sodelovanja pri 
svetovnih in regionalnih izzivih;

1. opozarja, da je Parlament 
17. decembra 20151 odobril Okvirni 
sporazum o obsežnem partnerstvu in 
sodelovanju med EU in Vietnamom, ki 
opredeljuje prihodnje odnose in si 
prizadeva za okrepitev nadaljnjega 
sodelovanja pri svetovnih in regionalnih 
izzivih; obžaluje, da Komisija ni opravila 
celovite ocene učinka na človekove 
pravice že vnaprej; poziva Komisijo, naj to 
stori zdaj; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
od začetka veljavnosti sporazuma o 
partnerstvu in sodelovanju čedalje 
pogosteje prihaja do hujših kršitev 
človekovih pravic;

_________________ _________________
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0467. 1 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0467.

Or. en

Predlog spremembe 2
Heidi Hautala
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da je Parlament 17. 
decembra 2015 odobril Okvirni sporazum 
o obsežnem partnerstvu in sodelovanju 
med EU in Vietnamom1, ki opredeljuje 
prihodnje odnose in si prizadeva za 
okrepitev nadaljnjega sodelovanja pri 
svetovnih in regionalnih izzivih;

1. opozarja, da je Parlament 
17. decembra 20151 odobril Okvirni 
sporazum o obsežnem partnerstvu in 
sodelovanju med EU in Vietnamom, ki 
opredeljuje prihodnje odnose in si 
prizadeva za okrepitev nadaljnjega 
sodelovanja pri svetovnih in regionalnih 
izzivih; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da od 
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začetka veljavnosti sporazuma o 
partnerstvu in sodelovanju čedalje 
pogosteje prihaja do hujših kršitev 
človekovih pravic;

_________________ _________________
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0467. 1 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0467.

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da je Parlament 17. 
decembra 2015 odobril Okvirni sporazum 
o obsežnem partnerstvu in sodelovanju 
med EU in Vietnamom1, ki opredeljuje 
prihodnje odnose in si prizadeva za 
okrepitev nadaljnjega sodelovanja pri 
svetovnih in regionalnih izzivih;

1. opozarja, da je Parlament 
17. decembra 20151 odobril Okvirni 
sporazum o obsežnem partnerstvu in 
sodelovanju med EU in Vietnamom, ki 
opredeljuje prihodnje odnose in si 
prizadeva za okrepitev nadaljnjega 
sodelovanja pri svetovnih in regionalnih 
izzivih; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se 
tudi po začetku veljavnosti sporazuma o 
partnerstvu in sodelovanju hujše kršitve 
človekovih pravic še vedno pojavljajo;

_________________ _________________
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0467. 1 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0467.

Or. en

Predlog spremembe 4
Martin Horwood, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja, da je Parlament leta 
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2014 Komisijo pozval, naj izvede oceno 
učinka predvidenega sporazuma o prosti 
trgovini z Vietnamom na človekove 
pravice, kar je leta 2015 ponovil tudi 
evropski varuh človekovih pravic, in 
ugotavlja, da te ocene še vedno ni; 
ponovno poziva Komisijo, naj pred 
začetkom veljavnosti sporazuma izvede to 
oceno;

Or. en

Predlog spremembe 5
Urmas Paet

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja strateški pomen, ki ga ima 
Vietnam kot ključni partner EU v 
jugovzhodni Aziji in med državami 
ASEAN, zlasti v zvezi s pogajanji o 
podnebnih spremembah, dobrim 
upravljanjem, trajnostnim razvojem, 
gospodarskim in socialnim napredkom ter 
bojem proti terorizmu;

2. poudarja strateški pomen, ki ga ima 
Vietnam kot ključni partner EU v 
jugovzhodni Aziji in med državami 
ASEAN, zlasti v zvezi s pogajanji o 
podnebnih spremembah, dobrim 
upravljanjem, trajnostnim razvojem, 
gospodarskim in socialnim napredkom ter 
bojem proti terorizmu; poudarja, kako 
pomembno je, da EU in Vietnam v celoti 
spoštujeta in izvajata Pariški sporazum;

Or. en

Predlog spremembe 6
Isabel Wiseler-Lima

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja strateški pomen, ki ga ima 
Vietnam kot ključni partner EU v 
jugovzhodni Aziji in med državami 
ASEAN, zlasti v zvezi s pogajanji o 

2. poudarja strateški pomen, ki ga ima 
Vietnam kot ključni partner EU v 
jugovzhodni Aziji in med državami 
ASEAN, zlasti v zvezi s pogajanji o 
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podnebnih spremembah, dobrim 
upravljanjem, trajnostnim razvojem, 
gospodarskim in socialnim napredkom ter 
bojem proti terorizmu;

podnebnih spremembah, dobrim 
upravljanjem, trajnostnim razvojem, 
varnostjo, gospodarskim in socialnim 
napredkom ter bojem proti terorizmu; 
ugotavlja, da bo Vietnam leta 2020 
predsedoval združenju ASEAN;

Or. en

Predlog spremembe 7
Martin Horwood, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Petras Auštrevičius, Irina Von 
Wiese, Urmas Paet

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja strateški pomen, ki ga ima 
Vietnam kot ključni partner EU v 
jugovzhodni Aziji in med državami 
ASEAN, zlasti v zvezi s pogajanji o 
podnebnih spremembah, dobrim 
upravljanjem, trajnostnim razvojem, 
gospodarskim in socialnim napredkom ter 
bojem proti terorizmu;

2. poudarja strateški pomen, ki ga ima 
Vietnam kot ključni partner EU v 
jugovzhodni Aziji in med državami 
ASEAN, zlasti v zvezi s pogajanji o 
podnebnih spremembah, dobrim 
upravljanjem, trajnostnim razvojem, 
gospodarskim in socialnim napredkom, 
bojem proti terorizmu in napredku na 
področju človekovih pravic in 
demokratičnih reform;

Or. en

Predlog spremembe 8
Isabel Wiseler-Lima

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. pozdravlja sporazum med EU in 
vlado Vietnama o vzpostavitvi okvira za 
sodelovanje Vietnama v operacijah EU za 
krizno upravljanje, ki je bil podpisan 17. 
oktobra 2019; poudarja, da je Vietnam 
druga partnerska država v Aziji, ki bo 
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podpisala okvirni sporazum o sodelovanju 
z EU; poudarja, da je sporazum 
pomemben korak naprej v odnosih med 
EU in Vietnamom;

Or. en

Predlog spremembe 9
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priznava prizadevanja Vietnama, da 
bi sprejel ambiciozen program reform, 
zlasti glede okoljskih in delavskih pravic iz 
poglavja o trajnostnem razvoju iz 
sporazuma o prosti trgovini; pozdravlja 
ratifikacijo šestih od osmih temeljnih 
konvencij Mednarodne organizacije dela, 
in sicer št. 29 o prisilnem delu, št. 100 in št. 
111 o nediskriminaciji, št. 138 in št. 182 o 
delu otrok, nedavno pa še št. 98 o pravici 
organiziranja in kolektivnega dogovarjanja; 
poziva vietnamsko vlado, naj čim prej 
ratificira še druge konvencije;

3. priznava prizadevanja Vietnama, da 
bi sprejel program reform, zlasti glede 
okoljskih in delavskih pravic iz poglavja o 
trajnostnem razvoju iz sporazuma o prosti 
trgovini; pozdravlja ratifikacijo šestih od 
osmih temeljnih konvencij Mednarodne 
organizacije dela, in sicer št. 29 o prisilnem 
delu, št. 100 in št. 111 o nediskriminaciji, 
št. 138 in št. 182 o delu otrok, nedavno pa 
še št. 98 o pravici organiziranja in 
kolektivnega dogovarjanja; poziva 
vietnamsko vlado, naj čim prej ratificira in 
v celoti izvaja tudi ostale konvencije; 
obžaluje, da besedilo poglavja o 
trajnostnem razvoju ne vsebuje nobene 
obveznosti za ratifikacijo preostalih 
konvencij; poziva k razširitvi učinkovitega 
mehanizma za trgovinske določbe v okviru 
sporazuma o prosti trgovini tudi na 
poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju 
ter k sprejetju jasnega, javnega in 
zavezujočega roka za ratifikacijo 
konvencij Mednarodne organizacije dela 
št. 87 o svobodi združevanja in varstvu 
pravice do organiziranja ter št. 105 o 
odpravi prisilnega dela;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priznava prizadevanja Vietnama, da 
bi sprejel ambiciozen program reform, 
zlasti glede okoljskih in delavskih pravic iz 
poglavja o trajnostnem razvoju iz 
sporazuma o prosti trgovini; pozdravlja 
ratifikacijo šestih od osmih temeljnih 
konvencij Mednarodne organizacije dela, 
in sicer št. 29 o prisilnem delu, št. 100 in št. 
111 o nediskriminaciji, št. 138 in št. 182 o 
delu otrok, nedavno pa še št. 98 o pravici 
organiziranja in kolektivnega dogovarjanja; 
poziva vietnamsko vlado, naj čim prej 
ratificira še druge konvencije;

3. priznava prizadevanja Vietnama, da 
bi sprejel program reform, zlasti glede 
okoljskih in delavskih pravic iz poglavja o 
trajnostnem razvoju iz sporazuma o prosti 
trgovini; pozdravlja ratifikacijo šestih od 
osmih temeljnih konvencij Mednarodne 
organizacije dela, in sicer št. 29 o prisilnem 
delu, št. 100 in št. 111 o nediskriminaciji, 
št. 138 in št. 182 o delu otrok, nedavno pa 
še št. 98 o pravici organiziranja in 
kolektivnega dogovarjanja; poziva 
vietnamsko vlado, naj čim prej ratificira in 
v celoti izvaja tudi ostale konvencije; 
obžaluje, da poglavje o trajnostnem 
razvoju ne vsebuje nobene pravne in 
zavezujoče obveznosti; poziva k 
oblikovanju javnega in zavezujočega 
časovnega razporeda za ratifikacijo 
konvencij Mednarodne organizacije dela 
št. 87 o svobodi združevanja in varstvu 
pravice do organiziranja ter št. 105 o 
odpravi prisilnega dela;

Or. en

Predlog spremembe 11
Traian Băsescu

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priznava prizadevanja Vietnama, da 
bi sprejel ambiciozen program reform, 
zlasti glede okoljskih in delavskih pravic iz 
poglavja o trajnostnem razvoju iz 
sporazuma o prosti trgovini; pozdravlja 
ratifikacijo šestih od osmih temeljnih 

3. priznava prizadevanja Vietnama, da 
bi sprejel ambiciozen program reform, 
zlasti glede okoljskih in delavskih pravic iz 
poglavja o trajnostnem razvoju iz 
sporazuma o prosti trgovini; poziva 
vietnamsko vlado, naj sprejme vse 
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konvencij Mednarodne organizacije dela, 
in sicer št. 29 o prisilnem delu, št. 100 in št. 
111 o nediskriminaciji, št. 138 in št. 182 o 
delu otrok, nedavno pa še št. 98 o pravici 
organiziranja in kolektivnega dogovarjanja; 
poziva vietnamsko vlado, naj čim prej 
ratificira še druge konvencije;

ustrezne zakonodajne in nezakonodajne 
ukrepe, da bi zagotovila najvišje 
dosegljive standarde na področju 
človekovih pravic, med drugim tudi 
okoljske standarde in standarde dela, ter 
zagotovila njihovo dejansko spoštovanje 
in izvajanje; pozdravlja ratifikacijo šestih 
od osmih temeljnih konvencij Mednarodne 
organizacije dela, in sicer št. 29 o prisilnem 
delu, št. 100 in št. 111 o nediskriminaciji, 
št. 138 in št. 182 o delu otrok, nedavno pa 
še št. 98 o pravici organiziranja in 
kolektivnega dogovarjanja; odločno poziva 
vietnamsko vlado, naj čim prej ratificira še 
ostale konvencije;

Or. en

Predlog spremembe 12
Fabio Massimo Castaldo

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priznava prizadevanja Vietnama, da 
bi sprejel ambiciozen program reform, 
zlasti glede okoljskih in delavskih pravic iz 
poglavja o trajnostnem razvoju iz 
sporazuma o prosti trgovini; pozdravlja 
ratifikacijo šestih od osmih temeljnih 
konvencij Mednarodne organizacije dela, 
in sicer št. 29 o prisilnem delu, št. 100 in št. 
111 o nediskriminaciji, št. 138 in št. 182 o 
delu otrok, nedavno pa še št. 98 o pravici 
organiziranja in kolektivnega dogovarjanja; 
poziva vietnamsko vlado, naj čim prej 
ratificira še druge konvencije;

3. priznava prizadevanja Vietnama, da 
bi sprejel ambiciozen program reform, 
zlasti glede okoljskih in delavskih pravic iz 
poglavja o trajnostnem razvoju iz 
sporazuma o prosti trgovini; pozdravlja 
ratifikacijo šestih od osmih temeljnih 
konvencij Mednarodne organizacije dela, 
in sicer št. 29 o prisilnem delu, št. 100 in 
št. 111 o nediskriminaciji, št. 138 in št. 182 
o delu otrok, nedavno pa še št. 98 o pravici 
organiziranja in kolektivnega dogovarjanja; 
poziva vietnamsko vlado, naj čim prej 
ratificira še ostale konvencije, in sicer 
konvencijo št. 105 o odpravi prisilnega 
dela in št. 87 o svobodi združevanja in 
varstvu pravice do organiziranja; meni, 
da bi morala vlada svojim državljanom 
podeliti zaščito, ki jo zagotavljajo 
omenjene konvencije, kot predpogoj za 
začetek veljavnosti sporazuma o prosti 
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trgovini;

Or. en

Predlog spremembe 13
Heidi Hautala
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priznava prizadevanja Vietnama, da 
bi sprejel ambiciozen program reform, 
zlasti glede okoljskih in delavskih pravic iz 
poglavja o trajnostnem razvoju iz 
sporazuma o prosti trgovini; pozdravlja 
ratifikacijo šestih od osmih temeljnih 
konvencij Mednarodne organizacije dela, 
in sicer št. 29 o prisilnem delu, št. 100 in št. 
111 o nediskriminaciji, št. 138 in št. 182 o 
delu otrok, nedavno pa še št. 98 o pravici 
organiziranja in kolektivnega dogovarjanja; 
poziva vietnamsko vlado, naj čim prej 
ratificira še druge konvencije;

3. priznava prizadevanja Vietnama, da 
bi sprejel program reform, zlasti glede 
okoljskih in delavskih pravic iz poglavja o 
trajnostnem razvoju iz sporazuma o prosti 
trgovini; pozdravlja ratifikacijo šestih od 
osmih temeljnih konvencij Mednarodne 
organizacije dela, in sicer št. 29 o prisilnem 
delu, št. 100 in št. 111 o nediskriminaciji, 
št. 138 in št. 182 o delu otrok, nedavno pa 
še št. 98 o pravici organiziranja in 
kolektivnega dogovarjanja; poziva 
vietnamsko vlado, naj čim prej ratificira in 
v celoti izvaja tudi ostale konvencije; 
vendar poudarja, da polno izvajanje 
konvencij Mednarodne organizacije dela 
ni mogoče, dokler vietnamski kazenski 
zakonik ne bo revidiran v skladu z 
mednarodnimi standardi in obveznostmi 
na področju človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 14
Leopoldo López Gil

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priznava prizadevanja Vietnama, da 
bi sprejel ambiciozen program reform, 

3. priznava prizadevanja Vietnama, da 
bi sprejel ambiciozen program reform, 
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zlasti glede okoljskih in delavskih pravic iz 
poglavja o trajnostnem razvoju iz 
sporazuma o prosti trgovini; pozdravlja 
ratifikacijo šestih od osmih temeljnih 
konvencij Mednarodne organizacije dela, 
in sicer št. 29 o prisilnem delu, št. 100 in št. 
111 o nediskriminaciji, št. 138 in št. 182 o 
delu otrok, nedavno pa še št. 98 o pravici 
organiziranja in kolektivnega dogovarjanja; 
poziva vietnamsko vlado, naj čim prej 
ratificira še druge konvencije;

zlasti glede okoljskih in delavskih pravic iz 
poglavja o trajnostnem razvoju iz 
sporazuma o prosti trgovini; pozdravlja 
ratifikacijo šestih od osmih temeljnih 
konvencij Mednarodne organizacije dela, 
in sicer št. 29 o prisilnem delu, št. 100 in 
št. 111 o nediskriminaciji, št. 138 in št. 182 
o delu otrok, nedavno pa še št. 98 o pravici 
organiziranja in kolektivnega dogovarjanja; 
odločno poziva vietnamsko vlado, naj čim 
prej ratificira še ostale konvencije;

Or. es

Predlog spremembe 15
Heidi Hautala
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. globoko obžaluje slabšanje razmer 
za zagovornike človekovih pravic in 
novinarje v Vietnamu ter obsoja vsa 
nasilna dejanja, politično motivirane 
obtožbe, samovoljni pripor, uporabo 
vsiljivega nadzora, nadlegovanje, kazni in 
obsodbe v zvezi s temi posamezniki; poziva 
vietnamske oblasti, naj nemudoma in 
brezpogojno izpustijo vse zagovornike 
človekovih pravic ter zapornike vesti, ki so 
bili pridržani in obsojeni le zaradi 
uveljavljanja pravice do svobode 
izražanja, in naj opustijo vse obtožbe proti 
njim;

Or. en

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

Osnutek mnenja
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Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da se pravice delavcev in 
sindikalne svoboščine, vključno s tistimi iz 
temeljnih konvencij Mednarodne 
organizacije dela, ne odražajo v 
dejanskem kazenskem zakoniku; je še 
vedno zaskrbljen, ker je Vietnam zavrnil 
veliko število priporočil iz splošnega 
rednega pregleda za leto 2019 v zvezi s 
kazenskim zakonikom, da bi ga uskladili z 
Mednarodnim paktom o državljanskih in 
političnih pravicah; poziva vietnamske 
oblasti, naj izvajajo ta priporočila, z 
jasnimi in javnimi merili in časovnim 
razporedom;

Or. en

Predlog spremembe 17
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je še vedno zaskrbljen zaradi 
kršitev človekovih pravic v Vietnamu, 
vključno z izvrševanjem smrtne kazni; 
poziva Vietnam, naj uvede moratorij za 
smrtno kazen in se približa njeni odpravi; 
poudarja, da so človekove pravice temelj 
poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju 
iz sporazuma o prosti trgovini; poziva k 
rednemu ocenjevanju učinka sporazuma;

4. je še vedno zaskrbljen zaradi 
kršitev človekovih pravic v Vietnamu, 
vključno z izvrševanjem smrtne kazni; 
poziva Vietnam, naj uvede moratorij za 
smrtno kazen in se približa njeni odpravi; 
globoko obžaluje, da se je v zadnjih letih 
močno povečalo število političnih 
zapornikov ter zaprtih zagovornikov 
človekovih pravic, delavskih, verskih in 
okoljskih aktivistov, novinarjev in 
blogerjev, in poziva k takojšnji izpustitvi 
vseh oseb, ki so pridržane zaradi 
miroljubnih dejavnosti; poudarja, da bi 
morale biti človekove pravice temelj 
poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju 
iz sporazuma o prosti trgovini; obžaluje, da 
se sporazum o prosti trgovini osredotoča 
na omejeno število pravic, predvsem na 
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temeljne konvencije Mednarodne 
organizacije dela; zato poziva k 
celovitemu poglavju o človekovih 
pravicah, ki bi ga moral spremljati 
mehanizem izvrševanja, da se zagotovi 
njegovo izvajanje v praksi; poziva k 
rednemu neodvisnemu ocenjevanju učinka 
sporazuma;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je še vedno zaskrbljen zaradi 
kršitev človekovih pravic v Vietnamu, 
vključno z izvrševanjem smrtne kazni; 
poziva Vietnam, naj uvede moratorij za 
smrtno kazen in se približa njeni odpravi; 
poudarja, da so človekove pravice temelj 
poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju 
iz sporazuma o prosti trgovini; poziva k 
rednemu ocenjevanju učinka sporazuma;

4. je še vedno zaskrbljen zaradi 
kršitev človekovih pravic v Vietnamu, 
vključno z izvrševanjem smrtne kazni; 
poziva Vietnam, naj uvede moratorij za 
smrtno kazen in se približa njeni odpravi; 
poziva k rednemu ocenjevanju učinka 
sporazuma; globoko obžaluje, da se je v 
zadnjih letih močno povečalo število 
političnih zapornikov ter zaprtih 
zagovornikov človekovih pravic, 
delavskih, verskih in okoljskih aktivistov, 
novinarjev in blogerjev, ter poziva k 
takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh 
oseb, ki so pridržane zaradi miroljubnega 
uveljavljanja svobode izražanja;

Or. en

Predlog spremembe 19
Malik Azmani, Liesje Schreinemacher, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Klemen 
Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je še vedno zaskrbljen zaradi 
kršitev človekovih pravic v Vietnamu, 
vključno z izvrševanjem smrtne kazni; 
poziva Vietnam, naj uvede moratorij za 
smrtno kazen in se približa njeni odpravi; 
poudarja, da so človekove pravice temelj 
poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju 
iz sporazuma o prosti trgovini; poziva k 
rednemu ocenjevanju učinka sporazuma;

4. je še vedno zaskrbljen zaradi 
različnih in stalnih kršitev človekovih 
pravic v Vietnamu, vključno z zatiranjem 
zagovornikov človekovih pravic in 
organizacij civilne družbe, omejevanjem 
svobode tiska, svobode izražanja in 
združevanja ter izvrševanjem smrtne 
kazni; poziva Vietnam, naj uvede moratorij 
za smrtno kazen in se približa njeni 
odpravi; prav tako poziva Vietnam, naj 
razveljavi svojo zakonodajo na področju 
kibernetske varnosti, izpusti vse politične 
zapornike in sprejme kratek časovni 
razpored za ratifikacijo in izvajanje 
ostalih konvencij Mednarodne 
organizacije dela; poudarja, da so 
človekove pravice temelj poglavja o 
trgovini in trajnostnem razvoju iz 
sporazuma o prosti trgovini; poziva k 
rednemu ocenjevanju napredka na 
področju človekovih pravic in socialnega 
razvoja ter učinka sporazuma;

Or. en

Predlog spremembe 20
Heidi Hautala
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je še vedno zaskrbljen zaradi 
kršitev človekovih pravic v Vietnamu, 
vključno z izvrševanjem smrtne kazni; 
poziva Vietnam, naj uvede moratorij za 
smrtno kazen in se približa njeni odpravi; 
poudarja, da so človekove pravice temelj 
poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju 
iz sporazuma o prosti trgovini; poziva k 
rednemu ocenjevanju učinka sporazuma;

4. je še vedno zaskrbljen zaradi 
kršitev človekovih pravic v Vietnamu, 
vključno z izvrševanjem smrtne kazni; 
ponavlja svoje nasprotovanje smrtni kazni 
v vseh okoliščinah; poziva Vietnam, naj 
uvede takojšen moratorij za smrtno kazen 
in kot korak bliže njeni odpravi; poudarja, 
da bi morale biti človekove pravice temelj 
poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju 
iz sporazuma o prosti trgovini; obžaluje, 
da se ta osredotoča le na omejeno število 
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pravic, predvsem na temeljne konvencije 
Mednarodne organizacije dela; poudarja, 
da to ni dovolj, in zato poziva k njegovi 
reviziji, da bi človekove pravice vključili 
na celovit način in dodali mehanizem 
izvrševanja, ki bo zagotavljal njegovo 
učinkovito izvajanje; poziva k rednemu 
ocenjevanju učinka sporazuma;

Or. en

Predlog spremembe 21
Traian Băsescu

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je še vedno zaskrbljen zaradi 
kršitev človekovih pravic v Vietnamu, 
vključno z izvrševanjem smrtne kazni; 
poziva Vietnam, naj uvede moratorij za 
smrtno kazen in se približa njeni odpravi; 
poudarja, da so človekove pravice temelj 
poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju 
iz sporazuma o prosti trgovini; poziva k 
rednemu ocenjevanju učinka sporazuma;

4. je še vedno zaskrbljen zaradi 
kršitev človekovih pravic v Vietnamu, 
vključno z izvrševanjem smrtne kazni; 
odločno poziva Vietnam, naj uvede 
moratorij in takoj sprejme ukrepe v zvezi z 
odpravo smrtne kazni; z zaskrbljenostjo 
opozarja na nenehno omejevanje svobode 
izražanja, združevanja in mirnega 
zbiranja v Vietnamu, kot je bilo že večkrat 
poudarjeno, recimo v nujnih resolucijah 
Evropskega parlamenta z dne 14. 
decembra 2017 in 9. junija 2016, in 
poudarja, da pomanjkljivo spoštovanje 
človekovih pravicah v Vietnamu vzbuja 
resne pomisleke in resne dvome o izraženi 
zavezanosti države k spoštovanju 
človekovih pravic; poudarja, da so 
človekove pravice temelj poglavja o 
trgovini in trajnostnem razvoju iz 
sporazuma o prosti trgovini;

Or. en

Predlog spremembe 22
Michal Šimečka



PE643.185v01-00 16/37 AM\1192533SL.docx

SL

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je še vedno zaskrbljen zaradi 
kršitev človekovih pravic v Vietnamu, 
vključno z izvrševanjem smrtne kazni; 
poziva Vietnam, naj uvede moratorij za 
smrtno kazen in se približa njeni odpravi; 
poudarja, da so človekove pravice temelj 
poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju 
iz sporazuma o prosti trgovini; poziva k 
rednemu ocenjevanju učinka sporazuma;

4. ostaja zaskrbljen zaradi nenehnih 
kršitev človekovih pravic, vključno z 
izrekanjem kazni, političnim 
ustrahovanjem, nadzorom, 
nadlegovanjem, napadi, ugrabitvami in 
nepravičnimi sojenji za politične aktiviste, 
novinarje, blogerje, oporečnike in 
zagovornike človekovih pravic, ter zaradi 
izvajanja smrtne kazni v Vietnamu; poziva 
Vietnam, naj spoštuje mednarodno pravo 
in mednarodne obveznosti na področju 
človekovih pravic ter uvede moratorij in 
prehod k odpravi smrtne kazni; poudarja, 
da so človekove pravice temelj poglavja o 
trgovini in trajnostnem razvoju iz 
sporazuma o prosti trgovini; poziva k 
rednemu ocenjevanju učinka sporazuma;

Or. en

Predlog spremembe 23
Fabio Massimo Castaldo

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je še vedno zaskrbljen zaradi 
kršitev človekovih pravic v Vietnamu, 
vključno z izvrševanjem smrtne kazni; 
poziva Vietnam, naj uvede moratorij za 
smrtno kazen in se približa njeni odpravi; 
poudarja, da so človekove pravice temelj 
poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju 
iz sporazuma o prosti trgovini; poziva k 
rednemu ocenjevanju učinka sporazuma;

4. je še vedno zaskrbljen zaradi 
kršitev človekovih pravic v Vietnamu, 
vključno z izvrševanjem smrtne kazni; 
poziva Vietnam, naj uvede moratorij za 
smrtno kazen in se približa njeni odpravi; 
opozarja, da vietnamska vlada ni izvedla 
nobene spremembe svoje zakonodaje o 
nacionalni varnosti; nasprotno, nedavno 
je okrepila zatiranje zagovornikov 
človekovih pravic, članov civilne družbe, 
verskih skupin in posameznikov, ki so 
izrazili mnenje, ki je domnevno kritično 
do vlade; poziva vietnamsko vlado, naj 
spremeni ali razveljavi člene kazenskega 
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zakonika, ki jih je mogoče zlorabiti za 
zatiranje oporečništva, kot so členi 258 
(331), 88 (117) in 79 (109), pa tudi zakon 
o kibernetski varnosti; poudarja, da so 
človekove pravice temelj poglavja o 
trgovini in trajnostnem razvoju iz 
sporazuma o prosti trgovini; poziva k 
rednemu ocenjevanju učinka sporazuma;

Or. en

Predlog spremembe 24
Urmas Paet

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je še vedno zaskrbljen zaradi 
kršitev človekovih pravic v Vietnamu, 
vključno z izvrševanjem smrtne kazni; 
poziva Vietnam, naj uvede moratorij za 
smrtno kazen in se približa njeni odpravi; 
poudarja, da so človekove pravice temelj 
poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju 
iz sporazuma o prosti trgovini; poziva k 
rednemu ocenjevanju učinka sporazuma;

4. je še vedno zaskrbljen zaradi 
kršitev človekovih pravic v Vietnamu, 
vključno z izvrševanjem smrtne kazni; 
poziva Vietnam, naj uvede moratorij za 
smrtno kazen in se približa njeni odpravi; 
poziva Vietnam, naj revidira kazenski 
zakonik in novi zakon o kibernetski 
varnosti v skladu z mednarodnimi 
standardi; poudarja, da so človekove 
pravice temelj poglavja o trgovini in 
trajnostnem razvoju iz sporazuma o prosti 
trgovini; poziva k rednemu ocenjevanju 
učinka sporazuma;

Or. en

Predlog spremembe 25
Martin Horwood, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je še vedno zaskrbljen zaradi 
kršitev človekovih pravic v Vietnamu, 

4. je še vedno zaskrbljen zaradi 
kršitev človekovih pravic v Vietnamu, 
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vključno z izvrševanjem smrtne kazni; 
poziva Vietnam, naj uvede moratorij za 
smrtno kazen in se približa njeni odpravi; 
poudarja, da so človekove pravice temelj 
poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju 
iz sporazuma o prosti trgovini; poziva k 
rednemu ocenjevanju učinka sporazuma;

vključno z izvrševanjem smrtne kazni; 
poziva Vietnam, naj uvede moratorij za 
smrtno kazen in se približa njeni odpravi; 
poudarja, da so človekove pravice temelj 
poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju 
iz sporazuma o prosti trgovini; poziva k 
natančnemu in stalnemu ocenjevanju 
vpliva sporazuma na človekove pravice 
prek neodvisnega mehanizma za 
spremljanje in pritožbe;

Or. en

Predlog spremembe 26
Leopoldo López Gil

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je še vedno zaskrbljen zaradi 
kršitev človekovih pravic v Vietnamu, 
vključno z izvrševanjem smrtne kazni; 
poziva Vietnam, naj uvede moratorij za 
smrtno kazen in se približa njeni odpravi; 
poudarja, da so človekove pravice temelj 
poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju 
iz sporazuma o prosti trgovini; poziva k 
rednemu ocenjevanju učinka sporazuma;

4. je še vedno zaskrbljen zaradi 
kršitev človekovih pravic v Vietnamu, 
vključno z izvrševanjem smrtne kazni; 
poziva Vietnam, naj uvede moratorij za 
smrtno kazen in se približa njeni odpravi; 
poudarja, da so človekove pravice temelj 
poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju 
iz sporazuma o prosti trgovini; poziva k 
vsakoletnemu ocenjevanju učinka 
sporazuma;

Or. es

Predlog spremembe 27
Traian Băsescu

Osnutek mnenja
Odstavek 4 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poziva Vietnam, naj spoštuje mednarodne 
standarde na področju podjetništva in 
človekovih pravic, pri čemer opozarja na 
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vodilna načela OZN o podjetništvu in 
človekovih pravicah, ki zahtevajo strogo 
opazovanje potrebne skrbnosti v 
oskrbovalni verigi, oblikovanje 
nacionalnih zakonodajnih okvirov, ki 
zagotavljajo odgovornost podjetij, 
preglednost in odgovornost, pa tudi 
obveznost preprečevanja in omejevanja 
negativnih učinkov na človekove pravice; 
poudarja, da je pomembno spremljati in 
ocenjevati učinek tega sporazuma na 
trajnostni razvoj prek ustreznih politik, 
praks, sodelovalnih postopkov in 
institucij;

Or. en

Predlog spremembe 28
Heidi Hautala
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva vietnamske oblasti, naj 
razveljavijo, pregledajo ali spremenijo vse 
represivne zakone, zlasti kazenski 
zakonik, zakon o kibernetski varnosti in 
zakon o verovanju in veri, ter zagotovijo, 
da bo vsa zakonodaja skladna z 
mednarodnimi standardi in obveznostmi 
na področju človekovih pravic, vključno z 
Mednarodnim paktom o državljanskih in 
političnih pravicah, katerega podpisnik je 
tudi Vietnam; poziva vlado, naj 
zakonodajo, ki ureja javna zborovanja in 
demonstracije, uskladi s pravico do 
svobodnega zbiranja in združevanja;

Or. en

Predlog spremembe 29
Isabel Wiseler-Lima
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Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Vietnam, naj pokaže dobro 
voljo in v skladu z resolucijo Evropskega 
parlamenta o sporazumu o partnerstvu in 
sodelovanju z Vietnamom z dne 17. 
decembra 2015 nemudoma uveljavi prej 
izražene zahteve glede spoštovanja 
človekovih pravic, med drugim z revizijo 
kazenskega zakonika, da se prepreči 
zatiranje miroljubnega uveljavljanja 
pravice do svobode izražanja, zbiranja in 
združevanja, ter izpusti zapornike vesti;

Or. en

Predlog spremembe 30
Martin Horwood, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Petras Auštrevičius, Irina Von 
Wiese, Urmas Paet

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. ugotavlja in posledično obžaluje, 
da besedilo poglavja o trajnosti ne vsebuje 
nobenega sklicevanja na človekove 
pravice, ki so temeljni vidik dobrega in 
trajnostnega upravljanja ter del temeljnih 
načel Evropske unije; človekove pravice 
bi zato morale biti sestavni del vsakega 
sporazuma med EU in tretjo državo;

Or. en

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

Osnutek mnenja
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Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva vietnamske oblasti, naj 
razveljavijo zakon o kibernetski varnosti 
in naj zakonodajo, ki ureja javna 
zborovanja in demonstracije, uskladijo z 
mednarodno zakonodajo o svobodi 
zbiranja in združevanja;

Or. en

Predlog spremembe 32
Heidi Hautala
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. obžaluje, da je Evropska komisija 
zavrnila ocenjevanje učinka sporazuma o 
prosti trgovini med EU in Vietnamom na 
človekove pravice, kar je v nasprotju s 
sklepom evropske varuhinje človekovih 
pravic iz leta 2015 ter akcijskim načrtom 
EU za človekove pravice in demokracijo; 
poziva Evropsko komisijo, naj pred 
ratifikacijo sporazuma o prosti trgovini 
oceni učinek na človekove pravice;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja, da bi morale biti 
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človekove pravice temelj poglavja o 
trgovini in trajnostnem razvoju iz 
sporazuma o prosti trgovini; obžaluje, da 
se namesto tega osredotoča le na omejeno 
število pravic; zato poziva k celovitemu 
poglavju o človekovih pravicah z 
izvedbenimi ukrepi, referenčnimi 
vrednostmi in časovnim razporedom; 
poziva k redni oceni učinka sporazuma;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. obžaluje zavrnitev Evropske 
komisije, da bi izvedla oceno učinka 
sporazuma o prosti trgovini med EU in 
Vietnamom na človekove pravice, in 
poziva Komisijo, naj jo izvede še pred 
začetkom veljavnosti sporazuma;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4d. zahteva, da se v poglavje o trgovini 
in trajnostnem razvoju vključi mehanizem 
za reševanje sporov med državami;

Or. en
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Predlog spremembe 36
Traian Băsescu

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da člen 13 sporazuma 
pooseblja pristop sodelovanja, ki temelji na 
skupnih vrednotah in interesih, pri čemer 
upošteva razlike med stopnjami razvoja 
pogodbenic. pozdravlja možnost, da se 
zadeve, ki spadajo pod člen 13 o trgovini in 
trajnostnem razvoju, najprej rešijo z 
izmenjavo mnenj v Odboru za trgovino in 
trajnostni razvoj; opozarja, da lahko 
pogodbenica zahteva, da se skliče skupina 
strokovnjakov za preučitev takšnih zadev, 
če jih odbor ne more zadovoljivo rešiti;

5. poudarja, da člen 13 sporazuma 
pooseblja pristop sodelovanja, ki temelji na 
skupnih vrednotah in interesih, pri čemer 
upošteva razlike med stopnjami razvoja 
pogodbenic; poudarja pomembnost 
izvajanja vseh načel iz člena 13 
sporazuma o prosti trgovini, kot so 
svoboda združevanja, odprava vseh oblik 
prisilnega ali obveznega dela, učinkovita 
odprava dela otrok in odprava 
diskriminacije pri zaposlovanju in 
opravljanju poklica; pozdravlja možnost, 
da se zadeve, ki spadajo pod člen 13 o 
trgovini in trajnostnem razvoju, najprej 
rešijo z izmenjavo mnenj v Odboru za 
trgovino in trajnostni razvoj; opozarja, da 
lahko pogodbenica zahteva, da se skliče 
skupina strokovnjakov za preučitev takšnih 
zadev, če jih odbor ne more zadovoljivo 
rešiti;

Or. en

Predlog spremembe 37
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da člen 13 sporazuma 
pooseblja pristop sodelovanja, ki temelji na 
skupnih vrednotah in interesih, pri čemer 
upošteva razlike med stopnjami razvoja 
pogodbenic. pozdravlja možnost, da se 
zadeve, ki spadajo pod člen 13 o trgovini in 
trajnostnem razvoju, najprej rešijo z 
izmenjavo mnenj v Odboru za trgovino in 

5. poudarja, da člen 13 sporazuma 
pooseblja pristop sodelovanja, ki temelji na 
skupnih vrednotah in interesih, pri čemer 
upošteva razlike med stopnjami razvoja 
pogodbenic; pozdravlja možnost, da se 
zadeve, ki spadajo pod člen 13 o trgovini in 
trajnostnem razvoju, najprej rešijo z 
izmenjavo mnenj v Odboru za trgovino in 
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trajnostni razvoj; opozarja, da lahko 
pogodbenica zahteva, da se skliče skupina 
strokovnjakov za preučitev takšnih zadev, 
če jih odbor ne more zadovoljivo rešiti;

trajnostni razvoj; obžaluje, da je v 
nerešenih primerih drugi mehanizem, ki 
omogoča pogodbenici, da zahteva 
neodvisno skupino strokovnjakov, še 
vedno odvisen od pripravljenosti in lastnih 
postopkov pogodbenic;

Or. en

Predlog spremembe 38
Heidi Hautala
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da člen 13 sporazuma 
pooseblja pristop sodelovanja, ki temelji na 
skupnih vrednotah in interesih, pri čemer 
upošteva razlike med stopnjami razvoja 
pogodbenic. pozdravlja možnost, da se 
zadeve, ki spadajo pod člen 13 o trgovini in 
trajnostnem razvoju, najprej rešijo z 
izmenjavo mnenj v Odboru za trgovino in 
trajnostni razvoj; opozarja, da lahko 
pogodbenica zahteva, da se skliče skupina 
strokovnjakov za preučitev takšnih zadev, 
če jih odbor ne more zadovoljivo rešiti;

5. poudarja, da člen 13 sporazuma 
pooseblja pristop sodelovanja, ki temelji na 
skupnih vrednotah in interesih, pri čemer 
upošteva razlike med stopnjami razvoja 
pogodbenic; pozdravlja možnost, da se 
zadeve, ki spadajo pod člen 13 o trgovini in 
trajnostnem razvoju, najprej rešijo z 
izmenjavo mnenj v Odboru za trgovino in 
trajnostni razvoj; obžaluje, da je v 
nerešenih primerih drugi mehanizem, ki 
omogoča pogodbenici, da zahteva 
neodvisno skupino strokovnjakov, še 
vedno odvisen od pripravljenosti in lastnih 
postopkov pogodbenic;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da člen 13 sporazuma 5. poudarja, da člen 13 sporazuma 
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pooseblja pristop sodelovanja, ki temelji na 
skupnih vrednotah in interesih, pri čemer 
upošteva razlike med stopnjami razvoja 
pogodbenic. pozdravlja možnost, da se 
zadeve, ki spadajo pod člen 13 o trgovini in 
trajnostnem razvoju, najprej rešijo z 
izmenjavo mnenj v Odboru za trgovino in 
trajnostni razvoj; opozarja, da lahko 
pogodbenica zahteva, da se skliče skupina 
strokovnjakov za preučitev takšnih zadev, 
če jih odbor ne more zadovoljivo rešiti;

pooseblja pristop sodelovanja, ki temelji na 
skupnih vrednotah in interesih, pri čemer 
upošteva razlike med stopnjami razvoja 
pogodbenic; pozdravlja možnost, da se 
zadeve, ki spadajo pod člen 13 o trgovini in 
trajnostnem razvoju, najprej rešijo z 
izmenjavo mnenj v Odboru za trgovino in 
trajnostni razvoj; obžaluje, da je v 
nerešenih primerih drugi mehanizem, ki 
pogodbenici omogoča, da zahteva skupino 
strokovnjakov, še vedno odvisen od 
pripravljenosti pogodbenic in nima 
pravnih jamstev;

Or. en

Predlog spremembe 40
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva k vzpostavitvi mehanizma 
za spremljanje človekovih pravic in 
neodvisnega pritožbenega mehanizma, ki 
bo prizadetim državljanom in lokalnim 
deležnikom omogočal učinkovito pravno 
sredstvo za obravnavo morebitnih 
negativnih učinkov na človekove pravice, 
in vzpostavitvi mehanizma za reševanje 
sporov z določbo o denarnih kaznih in 
ukinitvi trgovinskih ugodnosti, ki so 
enakovredne mehanizmom za določbe o 
dostopu na trg;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva k vzpostavitvi neodvisnega 
pritožbenega mehanizma, ki bo prizadetim 
državljanom in lokalnim deležnikom 
omogočal učinkovito pravno sredstvo za 
obravnavo morebitnih negativnih učinkov 
na človekove pravice, in vzpostavitvi 
mehanizma za reševanje sporov z določbo 
o denarnih kaznih in ukinitvi trgovinskih 
ugodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 42
Isabel Wiseler-Lima

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva k ustanovitvi 
medparlamentarne skupine med narodno 
skupščino Vietnama in Evropskim 
parlamentom za hitro vzpostavitev širših 
notranjih svetovalnih skupin, ki bodo čim 
bolj neodvisne; opozarja na vlogo 
pooblaščenih notranjih svetovalnih 
skupin pri prizadevanju za spremljanje in 
nadzor pravilnega izvajanja sporazuma o 
prosti trgovini;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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6. poudarja, da sporazum o prosti 
trgovini vzpostavlja institucionalno in 
pravno zavezujočo povezavo s 
sporazumom o partnerstvu in sodelovanju; 
poudarja, da člen 1 sporazuma o 
partnerstvu in sodelovanju vsebuje 
standardno klavzulo o človekovih pravicah, 
ki lahko sproži ustrezne ukrepe,v skrajnem 
primeru tudi takojšnjo začasno prekinitev 
izvajanja sporazuma o partnerstvu in 
sodelovanju ali njegovih delov;

6. poudarja, da sporazum o prosti 
trgovini vzpostavlja institucionalno in 
pravno zavezujočo povezavo s 
sporazumom o partnerstvu in sodelovanju; 
poudarja, da člen 1 sporazuma o 
partnerstvu in sodelovanju vsebuje 
standardno klavzulo o človekovih pravicah, 
ki lahko sproži ustrezne ukrepe,v skrajnem 
primeru tudi takojšnjo začasno prekinitev 
izvajanja sporazuma o partnerstvu in 
sodelovanju ali njegovih delov; opozarja, 
da je evropska varuhinja človekovih 
pravic v zadevi 1409/2014/MHZ o 
sporazumu o prosti trgovini med EU in 
Vietnamom ugotovila, da preambula 
sporazuma o prosti trgovini med EU in 
Vietnamom ter druga tradicionalna 
orodja, kot sta klavzula o „bistveni 
komponenti“ sporazuma o partnerstvu in 
sodelovanju ter dialog o človekovih 
pravicah, ne zadostujejo za ustrezno 
spoštovanje obveznosti EU, zlasti kadar 
zakonodaja tretje države ni v skladu z 
mednarodnimi standardi na področju 
človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 44
Martin Horwood, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Petras Auštrevičius, Irina Von 
Wiese, Urmas Paet

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da sporazum o prosti 
trgovini vzpostavlja institucionalno in 
pravno zavezujočo povezavo s 
sporazumom o partnerstvu in sodelovanju; 
poudarja, da člen 1 sporazuma o 
partnerstvu in sodelovanju vsebuje 
standardno klavzulo o človekovih pravicah, 
ki lahko sproži ustrezne ukrepe,v skrajnem 
primeru tudi takojšnjo začasno prekinitev 
izvajanja sporazuma o partnerstvu in 

6. poudarja, da sporazum o prosti 
trgovini vzpostavlja institucionalno in 
pravno zavezujočo povezavo s 
sporazumom o partnerstvu in sodelovanju; 
poudarja, da člen 1 sporazuma o 
partnerstvu in sodelovanju vsebuje 
standardno klavzulo o človekovih pravicah, 
ki lahko sproži ustrezne ukrepe,v skrajnem 
primeru tudi takojšnjo začasno prekinitev 
izvajanja sporazuma o partnerstvu in 
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sodelovanju ali njegovih delov; sodelovanju ali njegovih delov; vendar 
ugotavlja, da ni precedenčnega primera, 
da bi EU začasno prekinila dvostranski 
trgovinski sporazum, in meni, da morajo 
obstajati za verodostojnost teh pogojev 
jasne posledice kršitev sporazumov;

Or. en

Predlog spremembe 45
Isabel Wiseler-Lima

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da sporazum o prosti 
trgovini vzpostavlja institucionalno in 
pravno zavezujočo povezavo s 
sporazumom o partnerstvu in sodelovanju; 
poudarja, da člen 1 sporazuma o 
partnerstvu in sodelovanju vsebuje 
standardno klavzulo o človekovih pravicah, 
ki lahko sproži ustrezne ukrepe,v skrajnem 
primeru tudi takojšnjo začasno prekinitev 
izvajanja sporazuma o partnerstvu in 
sodelovanju ali njegovih delov;

6. poudarja, da sporazum o prosti 
trgovini vzpostavlja institucionalno in 
pravno zavezujočo povezavo s 
sporazumom o partnerstvu in sodelovanju; 
poudarja, da člen 1 sporazuma o 
partnerstvu in sodelovanju vsebuje 
standardno klavzulo o človekovih pravicah, 
ki lahko sproži ustrezne ukrepe,v skrajnem 
primeru tudi takojšnjo začasno prekinitev 
izvajanja sporazuma o partnerstvu in 
sodelovanju ali njegovih delov; poziva k 
vzpostavitvi mehanizma za spremljanje 
izvajanja klavzule o človekovih pravicah;

Or. en

Predlog spremembe 46
Traian Băsescu

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da sporazum o prosti 
trgovini vzpostavlja institucionalno in 
pravno zavezujočo povezavo s 
sporazumom o partnerstvu in sodelovanju; 

6. poudarja, da sporazum o prosti 
trgovini vzpostavlja institucionalno in 
pravno zavezujočo povezavo s 
sporazumom o partnerstvu in sodelovanju; 
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poudarja, da člen 1 sporazuma o 
partnerstvu in sodelovanju vsebuje 
standardno klavzulo o človekovih pravicah, 
ki lahko sproži ustrezne ukrepe,v skrajnem 
primeru tudi takojšnjo začasno prekinitev 
izvajanja sporazuma o partnerstvu in 
sodelovanju ali njegovih delov;

poudarja, da člen 1 sporazuma o 
partnerstvu in sodelovanju vsebuje 
standardno klavzulo o človekovih pravicah, 
ki lahko sproži ustrezne ukrepe,v skrajnem 
primeru tudi takojšnjo začasno prekinitev 
izvajanja sporazuma o partnerstvu in 
sodelovanju ali njegovih delov, če redna 
ocenjevanja ne bi izkazala nobenih 
prizadevanj ali vidnega napredka;

Or. en

Predlog spremembe 47
Heidi Hautala
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva EU in Vietnam, naj 
vzpostavita neodvisen mehanizem za 
spremljanje in pritožbe na področju 
človekovih pravic, ki bo prizadetim 
državljanom in lokalnim deležnikom 
omogočal učinkovito uporabo pravnih 
sredstev in orodje za obravnavanje 
morebitnih negativnih učinkov na 
človekove pravice, ki izhajajo iz 
sporazuma o prosti trgovini;

Or. en

Predlog spremembe 48
Heidi Hautala
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. spodbuja Komisijo, naj okrepi 
tehnično pomoč in razpoložljiva sredstva 

7. spodbuja Komisijo, naj okrepi 
tehnično pomoč in razpoložljiva sredstva 
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za Vietnam in njegovo neodvisno civilno 
družbo, da bi podprla Vietnam pri ravnanju 
v skladu z mednarodnimi obveznostmi na 
področju človekovih pravic in spremljanju 
ustreznega izvajanja člena 13 sporazuma o 
prosti trgovini.

za Vietnam in njegovo neodvisno civilno 
družbo, da bi podprla Vietnam pri ravnanju 
v skladu z mednarodnimi obveznostmi na 
področju človekovih pravic in spremljanju 
ustreznega izvajanja člena 13 sporazuma o 
prosti trgovini; z zaskrbljenostjo ugotavlja, 
da je bila vietnamska neodvisna civilna 
družba grobo zatirana in v veliki meri 
deluje skrivoma zaradi strahu pred 
preganjanjem in povračilnimi ukrepi; 
poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo 
resnično neodvisne skupine civilne družbe 
vključene v notranje svetovalne skupine, 
predvidene v poglavju o trajnostnem 
razvoju, in poziva Komisijo, naj pojasni, 
katere mehanizme bo vzpostavila za 
zagotovitev, da bodo lahko ustrezno in 
varno opravljali svojo vlogo brez strahu 
pred povračilnimi ukrepi;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. spodbuja Komisijo, naj okrepi 
tehnično pomoč in razpoložljiva sredstva 
za Vietnam in njegovo neodvisno civilno 
družbo, da bi podprla Vietnam pri ravnanju 
v skladu z mednarodnimi obveznostmi na 
področju človekovih pravic in spremljanju 
ustreznega izvajanja člena 13 sporazuma o 
prosti trgovini.

7. spodbuja Komisijo, naj okrepi 
tehnično pomoč in razpoložljiva sredstva 
za Vietnam in njegovo neodvisno civilno 
družbo, da bi podprla Vietnam pri ravnanju 
v skladu z mednarodnimi obveznostmi na 
področju človekovih pravic in spremljanju 
ustreznega izvajanja člena 13 sporazuma o 
prosti trgovini; z zaskrbljenostjo ugotavlja, 
da je bila vietnamska neodvisna civilna 
družba nasilno zatirana; poziva Komisijo, 
naj navede, katere vietnamske neodvisne 
skupine civilne družbe bodo vključene v 
notranje svetovalne skupine in kako bo 
zagotovila ohranitev njihove neodvisnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 50
Fabio Massimo Castaldo

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. spodbuja Komisijo, naj okrepi 
tehnično pomoč in razpoložljiva sredstva 
za Vietnam in njegovo neodvisno civilno 
družbo, da bi podprla Vietnam pri ravnanju 
v skladu z mednarodnimi obveznostmi na 
področju človekovih pravic in spremljanju 
ustreznega izvajanja člena 13 sporazuma o 
prosti trgovini.

7. spodbuja Komisijo, naj okrepi 
tehnično pomoč in razpoložljiva sredstva 
za Vietnam in njegovo neodvisno civilno 
družbo, da bi podprla Vietnam pri ravnanju 
v skladu z mednarodnimi obveznostmi na 
področju človekovih pravic in spremljanju 
ustreznega izvajanja člena 13 sporazuma o 
prosti trgovini; v zvezi s tem poziva 
Evropsko komisijo, naj zagotovi 
oblikovanje učinkovitega neodvisnega 
mehanizma za spremljanje in pritožbe na 
področju varstva človekovih pravic in 
zagotovi, da bo notranja svetovalna 
skupina v Vietnamu sestavljena iz 
resnično neodvisnih in nepristranskih 
članov;

Or. en

Predlog spremembe 51
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. spodbuja Komisijo, naj okrepi 
tehnično pomoč in razpoložljiva sredstva 
za Vietnam in njegovo neodvisno civilno 
družbo, da bi podprla Vietnam pri ravnanju 
v skladu z mednarodnimi obveznostmi na 
področju človekovih pravic in spremljanju 
ustreznega izvajanja člena 13 sporazuma o 
prosti trgovini.

7. spodbuja Komisijo, naj okrepi 
tehnično pomoč in razpoložljiva sredstva 
za Vietnam in njegovo neodvisno civilno 
družbo, da bi podprla Vietnam pri ravnanju 
v skladu z mednarodnimi obveznostmi na 
področju človekovih pravic in spremljanju 
ustreznega izvajanja člena 13 sporazuma o 
prosti trgovini; z zaskrbljenostjo ugotavlja, 
da je bila vietnamska neodvisna civilna 
družba grobo zatirana in v veliki meri 
deluje skrivoma zaradi strahu pred 
preganjanjem in povračilnimi ukrepi;
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Or. en

Predlog spremembe 52
Leopoldo López Gil

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. spodbuja Komisijo, naj okrepi 
tehnično pomoč in razpoložljiva sredstva 
za Vietnam in njegovo neodvisno civilno 
družbo, da bi podprla Vietnam pri ravnanju 
v skladu z mednarodnimi obveznostmi na 
področju človekovih pravic in spremljanju 
ustreznega izvajanja člena 13 sporazuma o 
prosti trgovini.

7. spodbuja Komisijo, naj okrepi 
tehnično pomoč za Vietnam in 
razpoložljiva sredstva za ustrezen razvoj 
neodvisne civilne družbe, da bi podprla 
Vietnam pri ravnanju v skladu z 
mednarodnimi obveznostmi na področju 
človekovih pravic in spremljanju 
ustreznega izvajanja člena 13 sporazuma o 
prosti trgovini.

Or. es

Predlog spremembe 53
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da mora Evropski 
parlament pozorno spremljati razvoj 
dogodkov v Vietnamu in izvajanje vseh 
delov sporazuma o prosti trgovini, ko bo 
ta začel veljati, da bi se lahko odzval na 
tamkajšnje dogodke v primeru 
dokumentiranih in dokazanih resnih 
kršitev človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 54
Phil Bennion
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Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. meni, da je treba izboljšati 
spoštovanje načela pravne države, dobro 
upravljanje, trajnostni razvoj in 
spoštovanje človekovih pravic v 
Vietnamu; priporoča, naj Evropski 
parlament razmisli, da bi svoje soglasje 
dal le, ko se bo vietnamska vlada s 
Komisijo EU dogovorila o časovnem 
razporedu za izboljšanje stanja na 
področju človekovih pravic v Vietnamu, 
vključno s predlogi za revizijo tistih 
vidikov kazenskega zakonika, ki so 
trenutno uperjeni proti svobodi govora, 
združevanja in zbiranja.

Or. en

Predlog spremembe 55
Heidi Hautala
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo in službo za 
zunanje delovanje, naj pred glasovanjem 
o odobritvi sporazuma o prosti trgovini 
uradno poročata Evropskemu parlamentu 
o zavezi Vietnama, da bo dosegel 
napredek pri številnih vprašanjih s 
področja človekovih pravic, tudi pri 
izpustitvi tistih, ki so pridržani zgolj zaradi 
izražanja mirnega nasprotovanja, reviziji 
kazenskega zakonika, zakona o 
kibernetski varnosti ter zakona o 
verovanju in veri, da bi jih uskladili z 
mednarodnimi standardi na področju 
človekovih pravic, priznavanju neodvisnih 
sindikatov in ratifikaciji konvencij 
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Mednarodne organizacije dela št. 87 in 
105, saj sta spoštovanje človekovih pravic 
in svoboščin v skladu z zavezami 
Vietnama v okviru sporazuma o 
partnerstvu in sodelovanju bistvenega 
pomena za ratifikacijo sporazuma o prosti 
trgovini med EU in Vietnamom;

Or. en

Predlog spremembe 56
Martin Horwood, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Petras Auštrevičius, Irina Von 
Wiese, Urmas Paet

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da civilna družba v 
Vietnamu ne sme svobodno in neomejeno 
delovati brez vmešavanja države, saj se 
svoboda izražanja, zbiranja in 
združevanja v Vietnamu še naprej 
omejuje; v zvezi s tem poziva Komisijo, 
naj zagotovi, da bodo skupine civilne 
družbe, zlasti tiste, ki bodo vključene v 
notranje svetovalne skupine, lahko 
delovale neodvisno, nepristransko, 
temeljito in varno pred morebitnimi 
povračilnimi ukrepi;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva k tesnejšemu sodelovanju z 
Evropskim parlamentom pri pripravi 
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letnih dialogov o človekovih pravicah, 
poročanju in posodobitvi državne 
strategije EU na področju človekovih 
pravic za Vietnam;

Or. en

Predlog spremembe 58
Martin Horwood, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. je trdnega prepričanja, da je treba 
izboljšati spoštovanje načela pravne 
države, dobro upravljanje, trajnostni 
razvoj in spoštovanje človekovih pravic v 
Vietnamu; zato poziva Parlament, naj 
sporazum odobri le, če meni, da so ta 
priporočila, zlasti izpustitev vseh 
političnih zapornikov, revizija kazenskega 
zakonika, svoboda govora, združevanja, 
zbiranja, gibanja in svoboda obveščanj 
pravno in učinkovito zaščitena;

Or. en

Predlog spremembe 59
Heidi Hautala
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. poudarja, da mora Evropski 
parlament pozorno spremljati izvajanje 
vseh delov sporazuma o prosti trgovini; 
zato poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico, naj redno 
obvešča Evropski parlament o razvoju 
tamkajšnjih dogodkov na področju 
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človekovih pravic, tudi v zvezi s srečanji 
na visoki ravni, ki jih bo morda imela, in z 
dialogom o človekovih pravicah z 
Vietnamom;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. zato poziva Evropski parlament, 
naj sporazume odobri le, če bodo ta 
priporočila pravno in učinkovito 
zaščitena;

Or. en

Predlog spremembe 61
Heidi Hautala
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7c. meni, da bi bilo treba sporazum o 
prosti trgovini med EU in Vietnamom 
ratificirati šele, ko bodo vietnamske 
oblasti izrazile svojo zavezo, vključno z 
jasnim časovnim razporedom, da bodo 
revidirale svoj kazenski zakonik in zakon 
o kibernetski varnosti v skladu z 
mednarodnimi standardi na področju 
človekovih pravic, da bodo priznale 
neodvisne sindikate in ratificirale 
konvenciji Mednarodne organizacije dela 
št. 87 in 105;
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Or. en


