
AM\1192533SV.docx PE643.185v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019-2024

Utskottet för utrikesfrågor

2018/0356M(NLE)

14.11.2019

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 - 61
Förslag till yttrande
Isabel Wiseler-Lima
(PE641.414v01-00)

Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska 
republiken Vietnam
(2018/0356M(NLE))



PE643.185v01-00 2/38 AM\1192533SV.docx

SV

AM_Com_LegOpinion



AM\1192533SV.docx 3/38 PE643.185v01-00

SV

Ändringsförslag 1
Phil Bennion

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påminner om att 
det gav sitt godkännande till ramavtalet om 
vittomspännande partnerskap och 
samarbete mellan EU och Vietnam den 17 
december 20151, vilket fastställer framtida 
förbindelser och syftar till att stärka fortsatt 
samarbete i fråga om globala och regionala 
utmaningar.

1. Europaparlamentet påminner om att 
det gav sitt godkännande till ramavtalet om 
vittomspännande partnerskap och 
samarbete mellan EU och Vietnam 
den 17 december 20151, vilket fastställer 
framtida förbindelser och syftar till att 
stärka fortsatt samarbete i fråga om globala 
och regionala utmaningar. Parlamentet 
beklagar att kommissionen har underlåtit 
att göra en omfattande 
förhandsbedömning av 
människorättskonsekvenserna, och 
uppmanar kommissionen att göra det nu. 
Parlamentet noterar med oro att allvarliga 
kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna har intensifierats sedan 
partnerskaps- och samarbetsavtalet trädde 
i kraft.

_________________ _________________
1 Antagna texter, P8_TA(2015)0467. 1 Antagna texter, P8_TA(2015)0467.

Or. en

Ändringsförslag 2
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påminner om att 
det gav sitt godkännande till ramavtalet om 
vittomspännande partnerskap och 
samarbete mellan EU och Vietnam den 17 
december 20151, vilket fastställer framtida 
förbindelser och syftar till att stärka fortsatt 

1. Europaparlamentet påminner om att 
det gav sitt godkännande till ramavtalet om 
vittomspännande partnerskap och 
samarbete mellan EU och Vietnam 
den 17 december 20151, vilket fastställer 
framtida förbindelser och syftar till att 
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samarbete i fråga om globala och regionala 
utmaningar.

stärka fortsatt samarbete i fråga om globala 
och regionala utmaningar. Parlamentet 
noterar med oro att allvarliga 
kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna har intensifierats sedan 
partnerskaps- och samarbetsavtalet trädde 
i kraft.

_________________ _________________
1 Antagna texter, P8_TA(2015)0467. 1 Antagna texter, P8_TA(2015)0467.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påminner om att 
det gav sitt godkännande till ramavtalet om 
vittomspännande partnerskap och 
samarbete mellan EU och Vietnam den 17 
december 20151, vilket fastställer framtida 
förbindelser och syftar till att stärka fortsatt 
samarbete i fråga om globala och regionala 
utmaningar.

1. Europaparlamentet påminner om att 
det gav sitt godkännande till ramavtalet om 
vittomspännande partnerskap och 
samarbete mellan EU och Vietnam 
den 17 december 20151, vilket fastställer 
framtida förbindelser och syftar till att 
stärka fortsatt samarbete i fråga om globala 
och regionala utmaningar. Parlamentet 
noterar med oro att allvarliga 
kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna har fortsatt sedan 
partnerskaps- och samarbetsavtalet trädde 
i kraft.

_________________ _________________
1 Antagna texter, P8_TA(2015)0467. 1 Antagna texter, P8_TA(2015)0467.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet påminner om 
att parlamentet 2014 uppmanade 
kommissionen att bedöma 
människorättskonsekvenserna av det 
planerade frihandelsavtalet med Vietnam, 
något som upprepades av Europeiska 
ombudsmannen 2015, och noterar att en 
sådan bedömning ännu inte har gjorts. 
Parlamentet upprepar sin uppmaning till 
kommissionen att genomföra en sådan 
bedömning innan avtalet träder i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 5
Urmas Paet

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker att 
Vietnam är en mycket viktig partner till EU 
i Sydostasien och bland Asean-länderna, 
särskilt, men inte enbart, när det gäller 
förhandlingar om klimatförändringar, god 
samhällsstyrning, hållbar utveckling, 
ekonomiska och sociala framsteg och 
kampen mot terrorism.

2. Europaparlamentet understryker att 
Vietnam är en mycket viktig partner till EU 
i Sydostasien och bland Asean-länderna, 
särskilt, men inte enbart, när det gäller 
förhandlingar om klimatförändringar, god 
samhällsstyrning, hållbar utveckling, 
ekonomiska och sociala framsteg och 
kampen mot terrorism. Parlamentet 
betonar vikten av att EU och Vietnam 
fullt ut respekterar och genomför 
Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 6
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 2
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker att 
Vietnam är en mycket viktig partner till EU 
i Sydostasien och bland Asean-länderna, 
särskilt, men inte enbart, när det gäller 
förhandlingar om klimatförändringar, god 
samhällsstyrning, hållbar utveckling, 
ekonomiska och sociala framsteg och 
kampen mot terrorism.

2. Europaparlamentet understryker att 
Vietnam är en mycket viktig partner till EU 
i Sydostasien och bland Asean-länderna, 
särskilt, men inte enbart, när det gäller 
förhandlingar om klimatförändringar, god 
samhällsstyrning, hållbar utveckling, 
säkerhet, ekonomiska och sociala framsteg 
och kampen mot terrorism. Parlamentet 
noterar att Vietnam är ordförande för 
Asean under 2020.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker att 
Vietnam är en mycket viktig partner till EU 
i Sydostasien och bland Asean-länderna, 
särskilt, men inte enbart, när det gäller 
förhandlingar om klimatförändringar, god 
samhällsstyrning, hållbar utveckling, 
ekonomiska och sociala framsteg och 
kampen mot terrorism.

2. Europaparlamentet understryker att 
Vietnam är en mycket viktig partner till EU 
i Sydostasien och bland Asean-länderna, 
särskilt, men inte enbart, när det gäller 
förhandlingar om klimatförändringar, god 
samhällsstyrning, hållbar utveckling, 
ekonomiska och sociala framsteg, kampen 
mot terrorism samt främjandet av 
mänskliga rättigheter och demokratiska 
reformer.

Or. en

Ändringsförslag 8
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet välkomnar 
avtalet mellan EU och den vietnamesiska 
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regeringen om inrättande av en ram för 
Vietnams deltagande i EU:s 
krishanteringsinsatser, som 
undertecknades den 17 oktober 2019. 
Parlamentet understryker att Vietnam blir 
det andra partnerlandet i Asien som 
undertecknar ett ramavtal om deltagande 
med EU. Parlamentet betonar att avtalet 
är ett viktigt steg framåt i förbindelserna 
mellan EU och Vietnam.

Or. en

Ändringsförslag 9
Phil Bennion

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet erkänner 
Vietnams ansträngningar för att genomföra 
en ambitiös reformagenda, särskilt när det 
gäller miljörätt och arbetsrätt i 
frihandelsavtalets kapitel om hållbar 
utveckling. Parlamentet välkomnar att 
Vietnam har ratificerat sex av ILO:s åtta 
grundläggande konventioner, såsom nr 29 
om tvångsarbete, nr 100 och 111 om icke-
diskriminering, nr 138 och 182 om 
barnarbete och senast nr 98 om 
organisationsrätten och den kollektiva 
förhandlingsrätten. Den vietnamesiska 
regeringen uppmanas att snabbt ratificera 
de återstående konventionerna.

3. Europaparlamentet erkänner 
Vietnams ansträngningar för att genomföra 
en reformagenda, särskilt när det gäller 
miljörätt och arbetsrätt i frihandelsavtalets 
kapitel om hållbar utveckling. Parlamentet 
välkomnar att Vietnam har ratificerat sex 
av ILO:s åtta grundläggande konventioner, 
såsom nr 29 om tvångsarbete, nr 100 och 
111 om icke-diskriminering, nr 138 och 
182 om barnarbete och senast nr 98 om 
organisationsrätten och den kollektiva 
förhandlingsrätten. Parlamentet uppmanar 
den vietnamesiska regeringen att snabbt 
och fullt ut ratificera de återstående 
konventionerna. Parlamentet beklagar att 
texten i kapitlet om hållbar utveckling inte 
skapar någon skyldighet att ratificera 
dessa återstående konventioner. 
Parlamentet efterlyser en utvidgning av 
den effektiva mekanism som gäller för 
handelsutbyten enligt frihandelsavtalet till 
att även omfatta kapitlet om handel och 
hållbar utveckling och en tydlig, offentlig 
och bindande tidsplan för ratificering av 
ILO:s konventioner nr 87 om 
föreningsfrihet och skydd för 
organisationsrätten och nr 105 om 
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avskaffande av tvångsarbete.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet erkänner 
Vietnams ansträngningar för att genomföra 
en ambitiös reformagenda, särskilt när det 
gäller miljörätt och arbetsrätt i 
frihandelsavtalets kapitel om hållbar 
utveckling. Parlamentet välkomnar att 
Vietnam har ratificerat sex av ILO:s åtta 
grundläggande konventioner, såsom nr 29 
om tvångsarbete, nr 100 och 111 om icke-
diskriminering, nr 138 och 182 om 
barnarbete och senast nr 98 om 
organisationsrätten och den kollektiva 
förhandlingsrätten. Den vietnamesiska 
regeringen uppmanas att snabbt ratificera 
de återstående konventionerna.

3. Europaparlamentet erkänner 
Vietnams ansträngningar för att genomföra 
en reformagenda, särskilt när det gäller 
miljörätt och arbetsrätt i frihandelsavtalets 
kapitel om hållbar utveckling. Parlamentet 
välkomnar att Vietnam har ratificerat sex 
av ILO:s åtta grundläggande konventioner, 
såsom nr 29 om tvångsarbete, nr 100 och 
111 om icke-diskriminering, nr 138 och 
182 om barnarbete och senast nr 98 om 
organisationsrätten och den kollektiva 
förhandlingsrätten. Parlamentet uppmanar 
den vietnamesiska regeringen att snabbt 
och fullt ut ratificera de återstående 
konventionerna. Parlamentet beklagar att 
kapitlet om hållbar utveckling inte skapar 
någon rättslig och bindande skyldighet. 
Parlamentet efterlyser en offentlig och 
bindande tidsplan för ratificering av 
ILO:s konventioner nr 87 om 
föreningsfrihet och skydd för 
organisationsrätten och nr 105 om 
avskaffande av tvångsarbete.

Or. en

Ändringsförslag 11
Traian Băsescu

Förslag till yttrande
Punkt 3
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet erkänner 
Vietnams ansträngningar för att genomföra 
en ambitiös reformagenda, särskilt när det 
gäller miljörätt och arbetsrätt i 
frihandelsavtalets kapitel om hållbar 
utveckling. Parlamentet välkomnar att 
Vietnam har ratificerat sex av ILO:s åtta 
grundläggande konventioner, såsom nr 29 
om tvångsarbete, nr 100 och 111 om icke-
diskriminering, nr 138 och 182 om 
barnarbete och senast nr 98 om 
organisationsrätten och den kollektiva 
förhandlingsrätten. Den vietnamesiska 
regeringen uppmanas att snabbt ratificera 
de återstående konventionerna.

3. Europaparlamentet erkänner 
Vietnams ansträngningar för att genomföra 
en ambitiös reformagenda, särskilt när det 
gäller miljörätt och arbetsrätt i 
frihandelsavtalets kapitel om hållbar 
utveckling. Parlamentet uppmanar den 
vietnamesiska regeringen att vidta alla 
lämpliga lagstiftningsåtgärder och andra 
åtgärder för att säkerställa högsta möjliga 
standarder för mänskliga rättigheter, 
inbegripet men inte begränsat till miljö- 
och arbetsnormer, och garantera att dessa 
upprätthålls och genomförs på ett effektivt 
sätt. Parlamentet välkomnar att Vietnam 
har ratificerat sex av ILO:s åtta 
grundläggande konventioner, såsom nr 29 
om tvångsarbete, nr 100 och 111 om icke-
diskriminering, nr 138 och 182 om 
barnarbete och senast nr 98 om 
organisationsrätten och den kollektiva 
förhandlingsrätten. Parlamentet uppmanar 
den vietnamesiska regeringen att snabbt 
ratificera de återstående konventionerna.

Or. en

Ändringsförslag 12
Fabio Massimo Castaldo

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet erkänner 
Vietnams ansträngningar för att genomföra 
en ambitiös reformagenda, särskilt när det 
gäller miljörätt och arbetsrätt i 
frihandelsavtalets kapitel om hållbar 
utveckling. Parlamentet välkomnar att 
Vietnam har ratificerat sex av ILO:s åtta 
grundläggande konventioner, såsom nr 29 
om tvångsarbete, nr 100 och 111 om icke-
diskriminering, nr 138 och 182 om 
barnarbete och senast nr 98 om 
organisationsrätten och den kollektiva 

3. Europaparlamentet erkänner 
Vietnams ansträngningar för att genomföra 
en ambitiös reformagenda, särskilt när det 
gäller miljörätt och arbetsrätt i 
frihandelsavtalets kapitel om hållbar 
utveckling. Parlamentet välkomnar att 
Vietnam har ratificerat sex av ILO:s åtta 
grundläggande konventioner, såsom nr 29 
om tvångsarbete, nr 100 och 111 om icke-
diskriminering, nr 138 och 182 om 
barnarbete och senast nr 98 om 
organisationsrätten och den kollektiva 
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förhandlingsrätten. Den vietnamesiska 
regeringen uppmanas att snabbt ratificera 
de återstående konventionerna.

förhandlingsrätten. Parlamentet uppmanar 
den vietnamesiska regeringen att snabbt 
ratificera de återstående konventionerna, 
nämligen konvention nr 105 om 
avskaffande av tvångsarbete och nr 87 om 
föreningsfrihet och skydd av 
organisationsrätten. Enligt parlamentet 
bör det vara en förutsättning för att 
frihandelsavtalet ska träda i kraft att 
staten beviljar sina medborgare det skydd 
som dessa konventioner erbjuder.

Or. en

Ändringsförslag 13
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet erkänner 
Vietnams ansträngningar för att genomföra 
en ambitiös reformagenda, särskilt när det 
gäller miljörätt och arbetsrätt i 
frihandelsavtalets kapitel om hållbar 
utveckling. Parlamentet välkomnar att 
Vietnam har ratificerat sex av ILO:s åtta 
grundläggande konventioner, såsom nr 29 
om tvångsarbete, nr 100 och 111 om icke-
diskriminering, nr 138 och 182 om 
barnarbete och senast nr 98 om 
organisationsrätten och den kollektiva 
förhandlingsrätten. Den vietnamesiska 
regeringen uppmanas att snabbt ratificera 
de återstående konventionerna.

3. Europaparlamentet erkänner 
Vietnams ansträngningar för att genomföra 
en reformagenda, särskilt när det gäller 
miljörätt och arbetsrätt i frihandelsavtalets 
kapitel om hållbar utveckling. Parlamentet 
välkomnar att Vietnam har ratificerat sex 
av ILO:s åtta grundläggande konventioner, 
såsom nr 29 om tvångsarbete, nr 100 och 
111 om icke-diskriminering, nr 138 och 
182 om barnarbete och senast nr 98 om 
organisationsrätten och den kollektiva 
förhandlingsrätten. Parlamentet uppmanar 
den vietnamesiska regeringen att snabbt 
och fullt ut ratificera de återstående 
konventionerna. Parlamentet betonar dock 
att det inte är möjligt att fullt ut 
genomföra ILO:s konventioner förrän 
den vietnamesiska strafflagen har setts 
över i enlighet med internationella 
normer och skyldigheter på 
människorättsområdet.

Or. en
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Ändringsförslag 14
Leopoldo López Gil

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet erkänner 
Vietnams ansträngningar för att genomföra 
en ambitiös reformagenda, särskilt när det 
gäller miljörätt och arbetsrätt i 
frihandelsavtalets kapitel om hållbar 
utveckling. Parlamentet välkomnar att 
Vietnam har ratificerat sex av ILO:s åtta 
grundläggande konventioner, såsom nr 29 
om tvångsarbete, nr 100 och 111 om icke-
diskriminering, nr 138 och 182 om 
barnarbete och senast nr 98 om 
organisationsrätten och den kollektiva 
förhandlingsrätten. Den vietnamesiska 
regeringen uppmanas att snabbt ratificera 
de återstående konventionerna.

3. Europaparlamentet erkänner 
Vietnams ansträngningar för att genomföra 
en ambitiös reformagenda, särskilt när det 
gäller miljörätt och arbetsrätt i 
frihandelsavtalets kapitel om hållbar 
utveckling. Parlamentet välkomnar att 
Vietnam har ratificerat sex av ILO:s åtta 
grundläggande konventioner, såsom nr 29 
om tvångsarbete, nr 100 och 111 om icke-
diskriminering, nr 138 och 182 om 
barnarbete och senast nr 98 om 
organisationsrätten och den kollektiva 
förhandlingsrätten. Parlamentet uppmanar 
den vietnamesiska regeringen att snarast 
ratificera de återstående konventionerna.

Or. es

Ändringsförslag 15
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet beklagar djupt 
det försämrade klimatet för 
människorättsförsvarare och journalister 
i Vietnam och fördömer alla 
våldshandlingar, politiskt motiverade 
anklagelser, godtyckliga gripanden, 
användning av inkräktande övervakning, 
trakasserier, domar och straff mot dessa 
personer. Parlamentet uppmanar de 
vietnamesiska myndigheterna att 
omedelbart och villkorslöst frige alla 
människorättsförsvarare och 
samvetsfångar som gripits och dömts 
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enbart för att de har utövat sin rätt till 
yttrandefrihet, och att lägga ner alla 
anklagelser mot dem.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet betonar att 
arbetstagarrättigheter och fackliga 
friheter, inbegripet de som ingår i ILO:s 
grundläggande konventioner, inte 
återspeglas i den faktiska strafflagen. 
Parlamentet är fortsatt oroat över att 
Vietnam avvisade ett stort antal 
rekommendationer som utfärdades 2019 
under den allmänna återkommande 
utvärderingen av strafflagen för att få den 
att överensstämma med den 
internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter. 
Parlamentet uppmanar de vietnamesiska 
myndigheterna att genomföra dessa 
rekommendationer med tydliga och 
offentliga riktmärken och en tidsplan.

Or. en

Ändringsförslag 17
Phil Bennion

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet är fortfarande 
oroat över kränkningarna av de mänskliga 
rättigheterna, bland annat tillämpningen av 

4. Europaparlamentet är fortfarande 
oroat över kränkningarna av de mänskliga 
rättigheterna, bland annat tillämpningen av 
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dödsstraff i Vietnam. Parlamentet 
uppmanar Vietnam att införa ett 
moratorium och gå mot ett avskaffande av 
dödsstraffet. Parlamentet poängterar att de 
mänskliga rättigheterna utgör en hörnsten i 
frihandelsavtalets kapitel om handel och 
hållbar utveckling, och önskar att avtalets 
inverkan regelbundet ska utvärderas.

dödsstraff i Vietnam. Parlamentet 
uppmanar Vietnam att införa ett 
moratorium för och sträva efter att 
avskaffa dödsstraffet. Parlamentet 
beklagar djupt att antalet politiska fångar 
samt aktivister, journalister och bloggare 
inom områden som mänskliga rättigheter, 
arbetsrätt, religionsfrihet och miljöskydd 
har ökat dramatiskt under senare år och 
kräver att alla personer som hålls 
fängslade till följd av fredlig verksamhet 
omedelbart ska friges. Parlamentet 
poängterar att de mänskliga rättigheterna 
bör utgöra en hörnsten i frihandelsavtalets 
kapitel om handel och hållbar utveckling, 
och beklagar att frihandelsavtalet 
fokuserar på ett begränsat antal 
rättigheter, främst de grundläggande 
ILO-konventionerna. Därför efterlyser 
parlamentet ett omfattande kapitel om 
mänskliga rättigheter, åtföljt av en 
efterlevnadsmekanism som garanterar att 
det verkligen genomförs i praktiken, och 
en regelbunden utvärdering av avtalets 
inverkan.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet är fortfarande 
oroat över kränkningarna av de mänskliga 
rättigheterna, bland annat tillämpningen av 
dödsstraff i Vietnam. Parlamentet 
uppmanar Vietnam att införa ett 
moratorium och gå mot ett avskaffande av 
dödsstraffet. Parlamentet poängterar att de 
mänskliga rättigheterna utgör en hörnsten 
i frihandelsavtalets kapitel om handel och 
hållbar utveckling, och önskar att avtalets 

4. Europaparlamentet är fortfarande 
oroat över kränkningarna av de mänskliga 
rättigheterna, bland annat tillämpningen av 
dödsstraff i Vietnam. Parlamentet 
uppmanar Vietnam att införa ett 
moratorium för och sträva efter att 
avskaffa dödsstraffet, och efterlyser en 
regelbunden utvärdering av avtalets 
inverkan. Parlamentet beklagar djupt att 
antalet politiska fångar samt aktivister, 
journalister och bloggare inom områden 
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inverkan regelbundet ska utvärderas. som mänskliga rättigheter, arbetsrätt, 
religionsfrihet och miljöskydd har ökat 
dramatiskt under senare år och kräver att 
alla personer som hålls fängslade för att 
fredligt ha utövat sin yttrandefrihet 
omedelbart och ovillkorligen ska friges.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet är fortfarande 
oroat över kränkningarna av de mänskliga 
rättigheterna, bland annat tillämpningen av 
dödsstraff i Vietnam. Parlamentet 
uppmanar Vietnam att införa ett 
moratorium och gå mot ett avskaffande av 
dödsstraffet. Parlamentet poängterar att de 
mänskliga rättigheterna utgör en hörnsten i 
frihandelsavtalets kapitel om handel och 
hållbar utveckling, och önskar att avtalets 
inverkan regelbundet ska utvärderas.

4. Europaparlamentet är fortfarande 
mycket oroat över de olika och pågående 
kränkningarna av de mänskliga 
rättigheterna i Vietnam, bland annat 
genom tillslag mot 
människorättsförsvarare och 
organisationer i det civila samhället, 
inskränkning av tryckfriheten, 
yttrandefriheten och föreningsfriheten 
samt tillämpningen av dödsstraffet. 
Parlamentet uppmanar Vietnam att införa 
ett moratorium för och sträva efter att 
avskaffa dödsstraffet. Parlamentet 
uppmanar även Vietnam att upphäva sin 
lag om it-säkerhet, frige alla politiska 
fångar och införa en nära förestående 
tidsfrist för att ratificera och genomföra 
de återstående ILO-konventionerna. 
Parlamentet poängterar att de mänskliga 
rättigheterna utgör en hörnsten i 
frihandelsavtalets kapitel om handel och 
hållbar utveckling, och efterlyser en 
regelbunden utvärdering av framstegen 
på området för mänskliga rättigheter och 
social utveckling samt av avtalets 
inverkan.

Or. en



AM\1192533SV.docx 15/38 PE643.185v01-00

SV

Ändringsförslag 20
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet är fortfarande 
oroat över kränkningarna av de mänskliga 
rättigheterna, bland annat tillämpningen av 
dödsstraff i Vietnam. Parlamentet 
uppmanar Vietnam att införa ett 
moratorium och gå mot ett avskaffande av 
dödsstraffet. Parlamentet poängterar att de 
mänskliga rättigheterna utgör en hörnsten i 
frihandelsavtalets kapitel om handel och 
hållbar utveckling, och önskar att avtalets 
inverkan regelbundet ska utvärderas.

4. Europaparlamentet är fortfarande 
oroat över kränkningarna av de mänskliga 
rättigheterna, bland annat tillämpningen av 
dödsstraff i Vietnam. Parlamentet 
upprepar att det motsätter sig dödsstraffet 
under alla omständigheter. Parlamentet 
uppmanar Vietnam att omedelbart införa 
ett moratorium för dödsstraffet som ett 
steg i riktning mot att avskaffa det. 
Parlamentet poängterar att de mänskliga 
rättigheterna bör utgöra en hörnsten i 
frihandelsavtalets kapitel om handel och 
hållbar utveckling, och beklagar att det 
enbart fokuserar på ett begränsat antal 
rättigheter, främst de grundläggande 
ILO-konventionerna. Parlamentet 
betonar att detta är otillräckligt och 
efterlyser därför en översyn av avtalet så 
att det inkluderar mänskliga rättigheter 
på ett omfattande sätt och åtföljs av en 
verkställighetsmekanism som garanterar 
att det genomförs effektivt. Parlamentet 
vill att avtalets inverkan regelbundet ska 
utvärderas.

Or. en

Ändringsförslag 21
Traian Băsescu

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet är fortfarande 
oroat över kränkningarna av de mänskliga 
rättigheterna, bland annat tillämpningen av 
dödsstraff i Vietnam. Parlamentet 

4. Europaparlamentet är fortfarande 
oroat över kränkningarna av de mänskliga 
rättigheterna, bland annat tillämpningen av 
dödsstraff i Vietnam. Parlamentet 
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uppmanar Vietnam att införa ett 
moratorium och gå mot ett avskaffande av 
dödsstraffet. Parlamentet poängterar att de 
mänskliga rättigheterna utgör en hörnsten i 
frihandelsavtalets kapitel om handel och 
hållbar utveckling, och önskar att avtalets 
inverkan regelbundet ska utvärderas.

uppmanar Vietnam att snarast införa ett 
moratorium för och utan dröjsmål vidta 
åtgärder för att avskaffa dödsstraffet. 
Parlamentet noterar med oro att man i 
Vietnam fortsättningsvis begränsar 
yttrandefriheten, föreningsfriheten och 
friheten att delta i fredliga 
sammankomster, vilket har betonats 
upprepade gånger i parlamentets 
brådskande resolutioner av den 14 
december 2017 och den 9 juni 2016. 
Parlamentet konstaterar att situationen 
för de mänskliga rättigheterna i Vietnam 
ger upphov till allvarliga farhågor och 
väcker stort tvivel om landets uttalade 
åtagande att respektera de mänskliga 
rättigheterna. Parlamentet poängterar att 
de mänskliga rättigheterna utgör en 
hörnsten i frihandelsavtalets kapitel om 
handel och hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 22
Michal Šimečka

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet är fortfarande 
oroat över kränkningarna av de mänskliga 
rättigheterna, bland annat tillämpningen av 
dödsstraff i Vietnam. Parlamentet 
uppmanar Vietnam att införa ett 
moratorium och gå mot ett avskaffande av 
dödsstraffet. Parlamentet poängterar att de 
mänskliga rättigheterna utgör en hörnsten i 
frihandelsavtalets kapitel om handel och 
hållbar utveckling, och önskar att avtalets 
inverkan regelbundet ska utvärderas.

4. Europaparlamentet är fortfarande 
oroat över kontinuerliga kränkningar av 
de mänskliga rättigheterna, bland annat 
domar, politisk skrämseltaktik, 
övervakning, trakasserier, överfall, 
kidnappning och orättvisa rättegångar 
som riktas mot politiska aktivister, 
journalister, bloggare, oliktänkande och 
människorättsförsvarare, samt över 
tillämpningen av dödsstraffet i Vietnam. 
Parlamentet uppmanar Vietnam att följa 
internationell rätt och internationella 
skyldigheter i fråga om mänskliga 
rättigheter samt införa ett moratorium för 
och sträva efter att avskaffa dödsstraffet. 
Parlamentet poängterar att de mänskliga 
rättigheterna utgör en hörnsten i 
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frihandelsavtalets kapitel om handel och 
hållbar utveckling, och vill att avtalets 
inverkan regelbundet ska utvärderas.

Or. en

Ändringsförslag 23
Fabio Massimo Castaldo

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet är fortfarande 
oroat över kränkningarna av de mänskliga 
rättigheterna, bland annat tillämpningen av 
dödsstraff i Vietnam. Parlamentet 
uppmanar Vietnam att införa ett 
moratorium och gå mot ett avskaffande av 
dödsstraffet. Parlamentet poängterar att de 
mänskliga rättigheterna utgör en hörnsten i 
frihandelsavtalets kapitel om handel och 
hållbar utveckling, och önskar att avtalets 
inverkan regelbundet ska utvärderas.

4. Europaparlamentet är fortfarande 
oroat över kränkningarna av de mänskliga 
rättigheterna, bland annat tillämpningen av 
dödsstraff i Vietnam. Parlamentet 
uppmanar Vietnam att införa ett 
moratorium för och sträva efter att 
avskaffa dödsstraffet. Parlamentet 
påminner om att den vietnamesiska 
regeringen inte har genomfört några 
ändringar av sin lagstiftning om nationell 
säkerhet. Tvärtom har den nyligen 
intensifierat sina repressalier mot 
människorättsförsvarare, medlemmar av 
det civila samhället, religiösa grupper och 
enskilda personer som uttrycker åsikter 
som regeringen bedömer som kritiska. 
Parlamentet uppmanar den vietnamesiska 
regeringen att ändra eller upphäva 
artiklar i strafflagen som kan missbrukas 
för att undertrycka oliktänkande, såsom 
artiklarna 258(331), 88(117) och 79(109) 
samt lagen om it-säkerhet. Parlamentet 
poängterar att de mänskliga rättigheterna 
utgör en hörnsten i frihandelsavtalets 
kapitel om handel och hållbar utveckling, 
och vill att avtalets inverkan regelbundet 
ska utvärderas.

Or. en

Ändringsförslag 24
Urmas Paet
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Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet är fortfarande 
oroat över kränkningarna av de mänskliga 
rättigheterna, bland annat tillämpningen av 
dödsstraff i Vietnam. Parlamentet 
uppmanar Vietnam att införa ett 
moratorium och gå mot ett avskaffande av 
dödsstraffet. Parlamentet poängterar att de 
mänskliga rättigheterna utgör en hörnsten i 
frihandelsavtalets kapitel om handel och 
hållbar utveckling, och önskar att avtalets 
inverkan regelbundet ska utvärderas.

4. Europaparlamentet är fortfarande 
oroat över kränkningarna av de mänskliga 
rättigheterna, bland annat tillämpningen av 
dödsstraff i Vietnam. Parlamentet 
uppmanar Vietnam att införa ett 
moratorium för och sträva efter att 
avskaffa dödsstraffet. Parlamentet 
uppmanar Vietnam att se över strafflagen 
och den nya lagen om it-säkerhet i 
enlighet med internationella normer. 
Parlamentet poängterar att de mänskliga 
rättigheterna utgör en hörnsten i 
frihandelsavtalets kapitel om handel och 
hållbar utveckling, och vill att avtalets 
inverkan regelbundet ska utvärderas.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet är fortfarande 
oroat över kränkningarna av de mänskliga 
rättigheterna, bland annat tillämpningen av 
dödsstraff i Vietnam. Parlamentet 
uppmanar Vietnam att införa ett 
moratorium och gå mot ett avskaffande av 
dödsstraffet. Parlamentet poängterar att de 
mänskliga rättigheterna utgör en hörnsten i 
frihandelsavtalets kapitel om handel och 
hållbar utveckling, och önskar att avtalets 
inverkan regelbundet ska utvärderas.

4. Europaparlamentet är fortfarande 
oroat över kränkningarna av de mänskliga 
rättigheterna, bland annat tillämpningen av 
dödsstraff i Vietnam. Parlamentet 
uppmanar Vietnam att införa ett 
moratorium för och sträva efter att 
avskaffa dödsstraffet. Parlamentet 
poängterar att de mänskliga rättigheterna 
utgör en hörnsten i frihandelsavtalets 
kapitel om handel och hållbar utveckling, 
och efterlyser en noggrann och 
kontinuerlig utvärdering av avtalets 
konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna genom en oberoende 
övervaknings- och klagomålsmekanism.
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Or. en

Ändringsförslag 26
Leopoldo López Gil

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet är fortfarande 
oroat över kränkningarna av de mänskliga 
rättigheterna, bland annat tillämpningen av 
dödsstraff i Vietnam. Parlamentet 
uppmanar Vietnam att införa ett 
moratorium och gå mot ett avskaffande av 
dödsstraffet. Parlamentet poängterar att de 
mänskliga rättigheterna utgör en hörnsten i 
frihandelsavtalets kapitel om handel och 
hållbar utveckling, och önskar att avtalets 
inverkan regelbundet ska utvärderas.

4. Europaparlamentet är fortfarande 
oroat över kränkningarna av de mänskliga 
rättigheterna, bland annat tillämpningen av 
dödsstraff i Vietnam. Parlamentet 
uppmanar Vietnam att införa ett 
moratorium för och sträva efter att 
avskaffa dödsstraffet. Parlamentet 
poängterar att de mänskliga rättigheterna 
utgör en hörnsten i frihandelsavtalets 
kapitel om handel och hållbar utveckling, 
och vill att avtalets inverkan årligen ska 
utvärderas.

Or. es

Ändringsförslag 27
Traian Băsescu

Förslag till yttrande
Punkt 4 – stycke 1 (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

Europaparlamentet uppmanar med kraft 
Vietnam att följa internationella 
standarder för företag och mänskliga 
rättigheter, och påminner om FN:s 
vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter, som kräver ett 
strikt iakttagande av tillbörlig aktsamhet i 
leveranskedjan, inrättande av nationella 
rättsliga ramar som garanterar företagens 
ansvar, öppenhet och ansvarsskyldighet, 
samt en skyldighet att förhindra och 
mildra negativa 
människorättskonsekvenser. Parlamentet 



PE643.185v01-00 20/38 AM\1192533SV.docx

SV

betonar vikten av att parterna övervakar 
och bedömer konsekvenserna av detta 
avtal för en hållbar utveckling genom 
sina respektive strategier, metoder, 
deltagandeprocesser och institutioner.

Or. en

Ändringsförslag 28
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar de 
vietnamesiska myndigheterna att 
upphäva, se över eller ändra alla 
repressiva lagar, särskilt landets strafflag, 
dess lag om it-säkerhet och dess lag om 
trosföreställning eller religion, samt att 
säkerställa att all lagstiftning stämmer 
överens med internationella normer och 
skyldigheter på de mänskliga 
rättigheternas område, bland dem också 
den internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter, 
som Vietnam är part i. Parlamentet 
uppmanar regeringen att se till att 
lagstiftningen om offentliga möten och 
demonstrationer stämmer överens med 
rätten till mötes- och föreningsfrihet.

Or. en

Ändringsförslag 29
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 



AM\1192533SV.docx 21/38 PE643.185v01-00

SV

Vietnam att, för att visa sin goda vilja, 
omedelbart genomföra de tidigare ställda 
människorättskrav som antogs i 
parlamentets resolution om avtalet om 
partnerskap och samarbete med Vietnam 
av den 17 december 2015. Hit hör bland 
att se över strafflagen i syfte att tillåta 
fredligt utövande av rätten till yttrande-, 
mötes- och föreningsfrihet samt att frige 
samvetsfångar.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet noterar och 
beklagar att texten i kapitlet om 
hållbarhet inte innehåller någon 
hänvisning till mänskliga rättigheter, som 
är en grundläggande aspekt av ett gott 
och hållbart styre, och en del av 
Europeiska unionens grundläggande 
principer. Parlamentet framhåller att 
mänskliga rättigheter därför bör vara en 
integrerad del av alla avtal mellan EU och 
en tredjestat.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar de 
vietnamesiska myndigheterna att upphäva 
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sin lagstiftning om it-säkerhet och att se 
till att lagstiftning som reglerar offentliga 
sammankomster och demonstrationer 
stämmer överens med internationell 
lagstiftning om mötes- och 
föreningsfrihet.

Or. en

Ändringsförslag 32
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet beklagar 
kommissionens vägran att bedöma 
människorättskonsekvenserna av 
frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam, 
vilket strider mot EU-ombudsmannens 
beslut från 2015 och EU:s handlingsplan 
för mänskliga rättigheter och demokrati. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
göra en bedömning av konsekvenserna 
för de mänskliga rättigheterna innan 
frihandelsavtalet ratificeras.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet poängterar att 
de mänskliga rättigheterna bör utgöra en 
hörnsten i frihandelsavtalets kapitel om 
handel och hållbar utveckling, och 
beklagar att det i stället endast fokuserar 
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på ett begränsat antal rättigheter. 
Parlamentet efterlyser därför ett 
omfattande kapitel om mänskliga 
rättigheter med genomförandeåtgärder, 
riktmärken och en tidsplan, samt en 
regelbunden utvärdering av avtalet.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 4c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4c. Europaparlamentet beklagar 
kommissionens vägran att bedöma 
människorättskonsekvenserna av 
frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam 
och uppmanar kommissionen att 
genomföra bedömningen innan avtalet 
träder i kraft.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 4d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4d. Europaparlamentet vill att den 
mellanstatliga tvistlösningsmekanismen 
ska tillämpas på kapitlet om handel och 
hållbar utveckling.

Or. en
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Ändringsförslag 36
Traian Băsescu

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker att 
artikel 13 i frihandelsavtalet innehåller en 
samarbetsinriktad strategi baserad på 
gemensamma värden och intressen, 
samtidigt som skillnaderna mellan 
parternas respektive utvecklingsnivåer 
beaktas. Parlamentet välkomnar 
möjligheten att lösa frågor som omfattas av 
artikel 13 om handel och hållbar utveckling 
i första hand genom diskussion i 
kommittén för handel och hållbar 
utveckling. Parlamentet påminner om att 
varje part kan begära att en expertpanel 
sammankallas för att behandla sådana 
frågor om kommittén inte kan lösa dem på 
ett tillfredsställande sätt.

5. Europaparlamentet understryker att 
artikel 13 i frihandelsavtalet innehåller en 
samarbetsinriktad strategi baserad på 
gemensamma värden och intressen, 
samtidigt som skillnaderna mellan 
parternas respektive utvecklingsnivåer 
beaktas. Parlamentet betonar vikten av att 
genomföra alla de principer som fastställs 
i artikel 13 i frihandelsavtalet, såsom 
föreningsfrihet, avskaffande av alla 
former av tvångsarbete eller obligatoriskt 
arbete, ett effektivt avskaffande av 
barnarbete samt avskaffande av 
diskriminering i fråga om anställning och 
förvärvsarbete. Parlamentet välkomnar 
möjligheten att lösa frågor som omfattas av 
artikel 13 om handel och hållbar utveckling 
i första hand genom diskussion i 
kommittén för handel och hållbar 
utveckling. Parlamentet påminner om att 
varje part kan begära att en expertpanel 
sammankallas för att behandla sådana 
frågor om kommittén inte kan lösa dem på 
ett tillfredsställande sätt.

Or. en

Ändringsförslag 37
Phil Bennion

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker att 
artikel 13 i frihandelsavtalet innehåller en 
samarbetsinriktad strategi baserad på 
gemensamma värden och intressen, 
samtidigt som skillnaderna mellan 

5. Europaparlamentet understryker att 
artikel 13 i frihandelsavtalet innehåller en 
samarbetsinriktad strategi baserad på 
gemensamma värden och intressen, 
samtidigt som skillnaderna mellan 
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parternas respektive utvecklingsnivåer 
beaktas. Parlamentet välkomnar 
möjligheten att lösa frågor som omfattas av 
artikel 13 om handel och hållbar utveckling 
i första hand genom diskussion i 
kommittén för handel och hållbar 
utveckling. Parlamentet påminner om att 
varje part kan begära att en expertpanel 
sammankallas för att behandla sådana 
frågor om kommittén inte kan lösa dem 
på ett tillfredsställande sätt.

parternas respektive utvecklingsnivåer 
beaktas. Parlamentet välkomnar 
möjligheten att lösa frågor som omfattas av 
artikel 13 om handel och hållbar utveckling 
i första hand genom diskussion i 
kommittén för handel och hållbar 
utveckling. Parlamentet beklagar att 
såvida frågorna inte kan lösas, är den 
andra mekanism som gör det möjligt för 
en part att kräva en oberoende 
expertpanel avhängig av parternas 
beredvillighet och egna förfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 38
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker att 
artikel 13 i frihandelsavtalet innehåller en 
samarbetsinriktad strategi baserad på 
gemensamma värden och intressen, 
samtidigt som skillnaderna mellan 
parternas respektive utvecklingsnivåer 
beaktas. Parlamentet välkomnar 
möjligheten att lösa frågor som omfattas av 
artikel 13 om handel och hållbar utveckling 
i första hand genom diskussion i 
kommittén för handel och hållbar 
utveckling. Parlamentet påminner om att 
varje part kan begära att en expertpanel 
sammankallas för att behandla sådana 
frågor om kommittén inte kan lösa dem 
på ett tillfredsställande sätt.

5. Europaparlamentet understryker att 
artikel 13 i frihandelsavtalet innehåller en 
samarbetsinriktad strategi baserad på 
gemensamma värden och intressen, 
samtidigt som skillnaderna mellan 
parternas respektive utvecklingsnivåer 
beaktas. Parlamentet välkomnar 
möjligheten att lösa frågor som omfattas av 
artikel 13 om handel och hållbar utveckling 
i första hand genom diskussion i 
kommittén för handel och hållbar 
utveckling. Parlamentet beklagar att 
såvida frågorna inte kan lösas, är den 
andra mekanism som gör det möjligt för 
en part att kräva en oberoende 
expertpanel avhängig av parternas 
beredvillighet och egna förfaranden.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker att 
artikel 13 i frihandelsavtalet innehåller en 
samarbetsinriktad strategi baserad på 
gemensamma värden och intressen, 
samtidigt som skillnaderna mellan 
parternas respektive utvecklingsnivåer 
beaktas. Parlamentet välkomnar 
möjligheten att lösa frågor som omfattas av 
artikel 13 om handel och hållbar utveckling 
i första hand genom diskussion i 
kommittén för handel och hållbar 
utveckling. Parlamentet påminner om att 
varje part kan begära att en expertpanel 
sammankallas för att behandla sådana 
frågor om kommittén inte kan lösa dem 
på ett tillfredsställande sätt.

5. Europaparlamentet understryker att 
artikel 13 i frihandelsavtalet innehåller en 
samarbetsinriktad strategi baserad på 
gemensamma värden och intressen, 
samtidigt som skillnaderna mellan 
parternas respektive utvecklingsnivåer 
beaktas. Parlamentet välkomnar 
möjligheten att lösa frågor som omfattas av 
artikel 13 om handel och hållbar utveckling 
i första hand genom diskussion i 
kommittén för handel och hållbar 
utveckling. Parlamentet beklagar att 
såvida frågorna inte kan lösas, är den 
andra mekanism som gör det möjligt för 
en part att kräva en oberoende 
expertpanel avhängig av parternas 
beredvillighet och saknar rättsliga 
garantier.

Or. en

Ändringsförslag 40
Phil Bennion

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet kräver att det 
inrättas en mekanism för övervakning av 
mänskliga rättigheter och en oberoende 
klagomålsmekanism som ger de berörda 
medborgarna och lokala aktörerna ett 
effektivt rättsmedel för att ta itu med 
eventuella negativa 
människorättskonsekvenser och inrätta en 
tvistlösningsmekanism med bestämmelser 
om böter och upphävande av 
handelsförmåner som motsvarar 
mekanismer för bestämmelser om 
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marknadstillträde.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet kräver att det 
inrättas en oberoende 
klagomålsmekanism som ger de berörda 
medborgarna och lokala aktörerna ett 
effektivt rättsmedel för att ta itu med 
eventuella negativa 
människorättskonsekvenser och inrätta en 
tvistlösningsmekanism med bestämmelser 
om böter och upphävande av 
handelsförmåner.

Or. en

Ändringsförslag 42
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet efterlyser 
inrättande av en interparlamentarisk 
grupp mellan Vietnams 
nationalförsamling och 
Europaparlamentet i syfte att snarast 
inrätta omfattande och så oberoende 
inhemska rådgivande grupper som 
möjligt. Parlamentet påminner om de 
befullmäktigade inhemska rådgivande 
gruppernas roll i strävan efter att 
övervaka och granska ett korrekt 
genomförande av frihandelsavtalet.
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Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet betonar att 
frihandelsavtalet skapar en institutionell 
och rättsligt bindande länk till avtalet om 
partnerskap och samarbete. Parlamentet 
påpekar att artikel 1 i avtalet om 
partnerskap och samarbete innehåller en 
standardklausul om mänskliga rättigheter 
vilken kan utlösa lämpliga åtgärder, bland 
annat, som en sista utväg, ett skyndsamt 
stopp för tillämpningen av partnerskaps- 
och samarbetsavtalet eller delar därav.

6. Europaparlamentet betonar att 
frihandelsavtalet skapar en institutionell 
och rättsligt bindande länk till avtalet om 
partnerskap och samarbete. Parlamentet 
påpekar att artikel 1 i avtalet om 
partnerskap och samarbete innehåller en 
standardklausul om mänskliga rättigheter 
vilken kan utlösa lämpliga åtgärder, bland 
annat, som en sista utväg, ett skyndsamt 
stopp för tillämpningen av partnerskaps- 
och samarbetsavtalet eller delar därav. 
Parlamentet påminner om att Europeiska 
ombudsmannen i mål 1409/2014/MHZ 
om frihandelsavtalet mellan EU och 
Vietnam slog fast att ingressen till 
frihandelsavtalet och andra traditionella 
verktyg, såsom en klausul om ”väsentlig 
del” i partnerskaps- och samarbetsavtalet 
och människorättsdialogen, är 
otillräckliga för att på ett adekvat sätt 
respektera EU:s skyldigheter, särskilt när 
ett tredjelands lagstiftning inte är förenlig 
med internationella 
människorättsnormer.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag
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6. Europaparlamentet betonar att 
frihandelsavtalet skapar en institutionell 
och rättsligt bindande länk till avtalet om 
partnerskap och samarbete. Parlamentet 
påpekar att artikel 1 i avtalet om 
partnerskap och samarbete innehåller en 
standardklausul om mänskliga rättigheter 
vilken kan utlösa lämpliga åtgärder, bland 
annat, som en sista utväg, ett skyndsamt 
stopp för tillämpningen av partnerskaps- 
och samarbetsavtalet eller delar därav.

6. Europaparlamentet betonar att 
frihandelsavtalet skapar en institutionell 
och rättsligt bindande länk till avtalet om 
partnerskap och samarbete. Parlamentet 
påpekar att artikel 1 i avtalet om 
partnerskap och samarbete innehåller en 
standardklausul om mänskliga rättigheter 
vilken kan utlösa lämpliga åtgärder, bland 
annat, som en sista utväg, ett skyndsamt 
stopp för tillämpningen av partnerskaps- 
och samarbetsavtalet eller delar därav. 
Parlamentet noterar dock att det inte 
finns något prejudikat för EU när det 
gäller att upphäva bilaterala handelsavtal 
och anser att åsidosättande av avtal måste 
få konsekvenser för att sådana villkor ska 
vara trovärdiga.

Or. en

Ändringsförslag 45
Isabel Wiseler-Lima

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet betonar att 
frihandelsavtalet skapar en institutionell 
och rättsligt bindande länk till avtalet om 
partnerskap och samarbete. Parlamentet 
påpekar att artikel 1 i avtalet om 
partnerskap och samarbete innehåller en 
standardklausul om mänskliga rättigheter 
vilken kan utlösa lämpliga åtgärder, bland 
annat, som en sista utväg, ett skyndsamt 
stopp för tillämpningen av partnerskaps- 
och samarbetsavtalet eller delar därav.

6. Europaparlamentet betonar att 
frihandelsavtalet skapar en institutionell 
och rättsligt bindande länk till avtalet om 
partnerskap och samarbete. Parlamentet 
påpekar att artikel 1 i avtalet om 
partnerskap och samarbete innehåller en 
standardklausul om mänskliga rättigheter 
vilken kan utlösa lämpliga åtgärder, bland 
annat, som en sista utväg, ett skyndsamt 
stopp för tillämpningen av partnerskaps- 
och samarbetsavtalet eller delar därav. 
Parlamentet efterlyser inrättande av en 
mekanism för att övervaka 
genomförandet av klausulen om 
mänskliga rättigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 46
Traian Băsescu

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet betonar att 
frihandelsavtalet skapar en institutionell 
och rättsligt bindande länk till avtalet om 
partnerskap och samarbete. Parlamentet 
påpekar att artikel 1 i avtalet om 
partnerskap och samarbete innehåller en 
standardklausul om mänskliga rättigheter 
vilken kan utlösa lämpliga åtgärder, bland 
annat, som en sista utväg, ett skyndsamt 
stopp för tillämpningen av partnerskaps- 
och samarbetsavtalet eller delar därav.

6. Europaparlamentet betonar att 
frihandelsavtalet skapar en institutionell 
och rättsligt bindande länk till avtalet om 
partnerskap och samarbete. Parlamentet 
påpekar att artikel 1 i avtalet om 
partnerskap och samarbete innehåller en 
standardklausul om mänskliga rättigheter 
vilken kan utlösa lämpliga åtgärder, bland 
annat, som en sista utväg, ett skyndsamt 
stopp för tillämpningen av partnerskaps- 
och samarbetsavtalet eller delar därav 
såvida inga insatser eller synliga framsteg 
kan ses under de regelbundna 
utvärderingarna.

Or. en

Ändringsförslag 47
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmanar EU 
och Vietnam att inrätta en oberoende 
övervaknings- och klagomålsmekanism 
för mänskliga rättigheter som ger de 
berörda medborgarna och lokala 
aktörerna ett effektivt rättsmedel och ett 
verktyg för att hantera eventuella negativa 
människorättskonsekvenser till följd av 
avtalet.

Or. en
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Ändringsförslag 48
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att öka det tekniska 
biståndet och den tillgängliga 
finansieringen till Vietnam och landets 
oberoende civilsamhälle, för att hjälpa 
Vietnam att efterleva sina internationella 
skyldigheter på människorättsområdet och 
stödja övervakningen av att artikel 13 i 
frihandelsavtalet genomförs korrekt.

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att öka det tekniska 
biståndet och den tillgängliga 
finansieringen till Vietnam och landets 
oberoende civilsamhälle, för att hjälpa 
Vietnam att efterleva sina internationella 
skyldigheter på människorättsområdet och 
stödja övervakningen av att artikel 13 i 
frihandelsavtalet genomförs korrekt. 
Parlamentet noterar med oro att det 
oberoende civila samhället i Vietnam har 
utsatts för kraftigt förtryck och till stor del 
drivs under jorden av rädsla för 
förföljelse och repressalier. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att se till att 
genuint oberoende grupper från det civila 
samhället inkluderas i de inhemska 
rådgivande grupper som anges i kapitlet 
om hållbar utveckling och uppmanar 
kommissionen att klargöra vilka 
mekanismer som kommer att finnas för 
att garantera att de kan spela sin roll på 
ett korrekt och säkert sätt utan rädsla för 
repressalier.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att öka det tekniska 
biståndet och den tillgängliga 

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att öka det tekniska 
biståndet och den tillgängliga 
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finansieringen till Vietnam och landets 
oberoende civilsamhälle, för att hjälpa 
Vietnam att efterleva sina internationella 
skyldigheter på människorättsområdet och 
stödja övervakningen av att artikel 13 i 
frihandelsavtalet genomförs korrekt.

finansieringen till Vietnam och landets 
oberoende civilsamhälle, för att hjälpa 
Vietnam att efterleva sina internationella 
skyldigheter på människorättsområdet och 
stödja övervakningen av att artikel 13 i 
frihandelsavtalet genomförs korrekt. 
Europaparlamentet noterar med oro att 
det oberoende vietnamesiska 
civilsamhället har slagits ned med våld. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
ange vilka vietnamesiska oberoende 
grupper i det civila samhället som 
kommer att ingå i de inhemska 
rådgivande grupperna och hur man 
kommer att garantera att deras oberoende 
bevaras.

Or. en

Ändringsförslag 50
Fabio Massimo Castaldo

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att öka det tekniska 
biståndet och den tillgängliga 
finansieringen till Vietnam och landets 
oberoende civilsamhälle, för att hjälpa 
Vietnam att efterleva sina internationella 
skyldigheter på människorättsområdet och 
stödja övervakningen av att artikel 13 i 
frihandelsavtalet genomförs korrekt.

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att öka det tekniska 
biståndet och den tillgängliga 
finansieringen till Vietnam och landets 
oberoende civilsamhälle, för att hjälpa 
Vietnam att efterleva sina internationella 
skyldigheter på människorättsområdet och 
stödja övervakningen av att artikel 13 i 
frihandelsavtalet genomförs korrekt. 
Parlamentet uppmanar i detta avseende 
kommissionen att säkerställa inrättandet 
av en effektiv oberoende övervaknings- 
och klagomålsmekanism för skydd av de 
mänskliga rättigheterna och att garantera 
att den inhemska rådgivande gruppen i 
Vietnam består av verkligt oberoende och 
opartiska medlemmar.

Or. en
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Ändringsförslag 51
Phil Bennion

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att öka det tekniska 
biståndet och den tillgängliga 
finansieringen till Vietnam och landets 
oberoende civilsamhälle, för att hjälpa 
Vietnam att efterleva sina internationella 
skyldigheter på människorättsområdet och 
stödja övervakningen av att artikel 13 i 
frihandelsavtalet genomförs korrekt.

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att öka det tekniska 
biståndet och den tillgängliga 
finansieringen till Vietnam och landets 
oberoende civilsamhälle, för att hjälpa 
Vietnam att efterleva sina internationella 
skyldigheter på människorättsområdet och 
stödja övervakningen av att artikel 13 i 
frihandelsavtalet genomförs korrekt. 
Parlamentet noterar med oro att det 
oberoende civila samhället i Vietnam har 
utsatts för kraftigt förtryck och till stor del 
drivs under jorden av rädsla för 
förföljelse och repressalier.

Or. en

Ändringsförslag 52
Leopoldo López Gil

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att öka det tekniska 
biståndet och den tillgängliga 
finansieringen till Vietnam och landets 
oberoende civilsamhälle, för att hjälpa 
Vietnam att efterleva sina internationella 
skyldigheter på människorättsområdet och 
stödja övervakningen av att artikel 13 i 
frihandelsavtalet genomförs korrekt.

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att öka det tekniska 
biståndet till Vietnam och finansieringen 
för en sund utveckling av dess oberoende 
civilsamhälle, för att hjälpa landet att 
efterleva sina internationella skyldigheter 
på människorättsområdet och stödja 
övervakningen av att artikel 13 i 
frihandelsavtalet genomförs korrekt.

Or. es

Ändringsförslag 53
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Phil Bennion

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet understryker 
behovet av att parlamentet noga följer och 
övervakar utvecklingen i Vietnam och 
genomförandet av alla delar av 
frihandelsavtalet så snart det träder i 
kraft, så att parlamentet kan reagera på 
utvecklingen på fältet i händelse av 
dokumenterade och bevisade allvarliga 
kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 54
Phil Bennion

Förslag till yttrande
Punkt 7b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7b. Parlamentet anser det synnerligen 
nödvändigt att förbättra 
rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning, 
hållbar utveckling och respekten för de 
mänskliga rättigheterna i Vietnam. 
Parlamentet rekommenderar att det ska 
överväga att inte ge sitt samtycke förrän 
den vietnamesiska regeringen har enats 
om en tidsplan med kommissionen för 
förbättring av de mänskliga rättigheterna 
i Vietnam, inklusive förslag till översyn av 
de aspekter av strafflagen som för 
närvarande innehåller bestämmelser mot 
yttrande-, förenings- och mötesfriheten.

Or. en

Ändringsförslag 55
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Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och utrikestjänsten att före 
omröstningen om godkännandet av 
frihandelsavtalet formellt rapportera till 
parlamentet om Vietnams åtagande att 
göra framsteg i en rad 
människorättsfrågor, bland annat 
frigivandet av dem som hålls fångna bara 
för att ha uttryckt fredligt oliktänkande, 
översynen av strafflagen och lagen om it-
säkerhet samt lagen om tro och religion 
för att göra dem förenliga med 
internationella människorättsnormer, 
erkännandet av oberoende fackföreningar 
och ratificeringen av ILO:s konventioner 
nr 87 och 105, eftersom respekten för 
mänskliga rättigheter och friheter i 
enlighet med Vietnams åtaganden enligt 
partnerskaps- och samarbetsavtalet är av 
avgörande betydelse för ratificeringen av 
frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet påpekar att det 
civila samhället i Vietnam inte får verka 
fritt och utan begränsningar för statlig 
inblandning, eftersom det fortfarande 
kvarstår begränsningar av 
yttrandefriheten, mötesfriheten och 
föreningsfriheten. Parlamentet uppmanar 
i detta avseende kommissionen att se till 
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att grupper i det civila samhället, särskilt 
de som kommer att ingå i de inhemska 
rådgivande grupperna, får agera 
självständigt, opartiskt, grundligt och 
säkert, utan eventuella konsekvenser.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet efterlyser 
närmare samarbete med parlamentet 
inför de årliga människorättsdialogerna 
samt rapporteringen om och 
uppdateringen av EU:s landstrategi för 
mänskliga rättigheter för Vietnam.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 7b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7b. Parlamentet anser det synnerligen 
nödvändigt att förbättra 
rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning, 
hållbar utveckling och respekten för de 
mänskliga rättigheterna i Vietnam. 
Parlamentet uppmanas därför att inte 
godkänna avtalet förrän det bedömer att 
dessa rekommendationer, särskilt 
frisläppandet av alla politiska fångar, 
översynen av strafflagen, 
yttrandefriheten, föreningsfriheten, 
mötesfriheten, rörelsefriheten och 
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informationsfriheten är rättsligt och 
effektivt skyddade.

Or. en

Ändringsförslag 59
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 7b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7b. Europaparlamentet understryker 
behovet av att parlamentet noga följer och 
övervakar genomförandet av alla delar av 
frihandelsavtalet. Parlamentet uppmanar 
därför vice ordföranden/den höga 
representanten att regelbundet uppdatera 
parlamentet om utvecklingen av de 
mänskliga rättigheterna på plats, bland 
annat när det gäller möten på hög nivå 
som hon eventuellt kan hålla, liksom 
människorättsdialoger med landet.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 7b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7b. Europaparlamentet uppmanas 
därför att inte godkänna avtalen förrän 
dessa rekommendationer är rättsligt och 
effektivt skyddade.

Or. en
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Ändringsförslag 61
Heidi Hautala
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 7c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7c. Europaparlamentet anser att 
frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam 
inte bör ratificeras förrän de 
vietnamesiska myndigheterna har gett 
uttryck för sitt åtagande, inklusive en 
tydlig tidsplan, att se över sin strafflag och 
lagen om it-säkerhet i överensstämmelse 
med internationella 
människorättsnormer, att erkänna 
oberoende fackföreningar och att 
ratificera ILO:s konventioner nr 87 och 
105.

Or. en


