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Изменение 1
Фил Бениън

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. подчертава, че икономическото 
развитие и многостранното 
сътрудничество са важни инструменти 
за подобряване на живота на хората; 
посочва, че една от целите на 
Споразумението за защита на 
инвестициите е да се укрепят 
икономическите, търговските и 
инвестиционните връзки между ЕС и 
Виетнам в съответствие с целта за 
устойчиво развитие и да се насърчават 
търговията и инвестициите по такъв 
начин, че да се постигнат високи 
равнища на опазване на околната среда 
и защита на труда и на съответните 
международно признати стандарти и 
споразумения;

1. подчертава, че икономическото 
развитие и многостранното 
сътрудничество са важни инструменти 
за подобряване на живота на хората; 
посочва, че една от целите на 
Споразумението за защита на 
инвестициите е да се укрепят 
икономическите, търговските и 
инвестиционните връзки между ЕС и 
Виетнам в съответствие с целта за 
устойчиво развитие и да се насърчават 
търговията и инвестициите в рамките 
на споразумението при пълно 
зачитане на международните права 
на човека, високи равнища на опазване 
на околната среда и защита на труда и 
на съответните международно признати 
стандарти и споразумения; във връзка с 
това изразява съжаление, че тексът 
на главата относно устойчивото 
развитие не създава никакво 
обвързващо задължение, а само 
позволява да се организира група от 
експерти, която разполага с 
необвъзващите правомощия да издава 
препоръки и да насърчава диалог;

Or. en

Изменение 2
Траян Бъсеску

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. подчертава, че икономическото 
развитие и многостранното 

1. подчертава, че икономическото 
развитие и многостранното 
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сътрудничество са важни инструменти 
за подобряване на живота на хората; 
посочва, че една от целите на 
Споразумението за защита на 
инвестициите е да се укрепят 
икономическите, търговските и 
инвестиционните връзки между ЕС и 
Виетнам в съответствие с целта за 
устойчиво развитие и да се насърчават 
търговията и инвестициите по такъв 
начин, че да се постигнат високи 
равнища на опазване на околната среда 
и защита на труда и на съответните 
международно признати стандарти и 
споразумения;

сътрудничество са важни инструменти 
за подобряване на живота на хората; 
посочва, че една от целите на 
Споразумението за защита на 
инвестициите е да се укрепят 
икономическите, търговските и 
инвестиционните връзки между ЕС и 
Виетнам в съответствие с целта за 
устойчиво развитие и да се насърчават 
търговията и инвестициите по такъв 
начин, че да осигури съответствие с 
високите равнища на опазване на 
околната среда, защита на труда и 
стандартите в областта на правата 
на човека, утвърждавани от ЕС, и 
съответните международно признати 
стандарти и споразумения;

Or. en

Изменение 3
Рафаел Глюксман, Мария Нойхл, Мария Арена , Бетина Волат, Юте Гутеланд, 
Изабел Сантуш, Андреа  Коцолино, Начо Санчес Амор

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. подчертава, че икономическото 
развитие и многостранното 
сътрудничество са важни инструменти 
за подобряване на живота на хората; 
посочва, че една от целите на 
Споразумението за защита на 
инвестициите е да се укрепят 
икономическите, търговските и 
инвестиционните връзки между ЕС и 
Виетнам в съответствие с целта за 
устойчиво развитие и да се насърчават 
търговията и инвестициите по такъв 
начин, че да се постигнат високи 
равнища на опазване на околната 
среда и защита на труда и на 
съответните международно 
признати стандарти и споразумения;

1. подчертава, че икономическото 
развитие и многостранното 
сътрудничество са важни инструменти 
за подобряване на живота на хората; 
посочва, че една от целите на 
Споразумението за защита на 
инвестициите е да се укрепят 
икономическите, търговските и 
инвестиционните връзки между ЕС и 
Виетнам в съответствие с целта за 
устойчиво развитие и да се насърчават 
търговията и инвестициите в пълно 
съответствие с правата на човека, 
както и международно признатите 
стандарти и споразумения в 
областта на околната среда и труда;

Or. en
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Изменение 4
Ману Пинеда , Мариза Матиаш, Мигел Урбан Креспо

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1а. посочва, че в периода 1962-1971 
г. армията на САЩ е разпръснала 
около 80 милиона литра от т.нар. 
„оранжев агент“ над горите и 
насажденията в Южен Виетнам с 
цел да лиши местното население от 
храна и да предотврати напредването 
на националното освободително 
движение и на партизаните; посочва, 
че този реагент е проникнал в 
подпочвените води и реките, което е 
довело до сериозни вреди за 
физическото и психическото здраве 
на около 3 милиона виетнамци; 
посочва, че за 1 милион виетнамци и 
до днес има тежки последици, 
включително 150 000 души с вродени 
малформации;

Or. es

Изменение 5
Хейди Хаутала
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1а. изразява съжаление във връзка с 
това, че Европейската комисия не е 
извършила оценка на въздействието 
върху правата на човека по 
отношение на СЗИ между ЕС и 
Виетнам, което противоречи на духа 
на решението на Омбудсмана на ЕС 
от 2015 г., както и на Плана за 
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действие на ЕС относно правата на 
човека и демокрацията; призовава 
Европейската комисия да извърши 
оценка на въздействието върху 
правата на човека, преди да бъде 
извършено ратифицирането на СЗИ;

Or. en

Изменение 6
Мартин Хоруд, Петрас Аущревичюс, Илхан Кючюк, Ирина Фон Визе

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. приветства засиления 
политически диалог между ЕС и 
Виетнам и увеличения потенциал за 
преодоляване на проблемите, свързани с 
правата на човека, в рамките на 
институционалните механизми, 
установени съгласно член 35 от СПС и 
член 13 от ССТ; счита, че тези членове 
предоставят необходимите 
инструменти за справяне с проблемите, 
свързани с правата на човека, във 
връзка със Споразумението за защита 
на инвестициите;

2. приветства засиления 
политически диалог между ЕС и 
Виетнам и увеличения потенциал за 
преодоляване на проблемите, свързани с 
правата на човека, в рамките на 
институционалните механизми, 
установени съгласно член 35 от СПС и 
член 13 от ССТ; отново подчертава, че 
тези членове сами по себе си няма да 
осигурят необходимите инструменти за 
справяне с проблемите от областта на 
правата на човека, свързани с 
прилагането на СЗИ, и поради това 
следва да водят до възможно най-
строг надзор от страна на ЕС и 
неговите държави членки, който да се 
извършва под формата на механизъм 
за мониторинг и подаване на жалби, 
чиято основна цел да бъде 
непрекъсната оценка на 
въздействието върху правата на 
човека;

Or. en

Изменение 7
Фил Бениън

Проект на становище
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Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. приветства засиления 
политически диалог между ЕС и 
Виетнам и увеличения потенциал за 
преодоляване на проблемите, свързани с 
правата на човека, в рамките на 
институционалните механизми, 
установени съгласно член 35 от СПС и 
член 13 от ССТ; счита, че тези 
членове предоставят необходимите 
инструменти за справяне с 
проблемите, свързани с правата на 
човека, във връзка със Споразумението 
за защита на инвестициите;

2. приветства засиления 
политически диалог между ЕС и 
Виетнам и съществуващата 
възможност за преодоляване на 
проблемите, свързани с правата на 
човека, в рамките на институционалните 
механизми, установени съгласно 
член 35 от СПС и член 13 от ССТ; 
отбелязва, че макар и да съществува 
възможност една от страните да 
предприеме едностранно 
съответните мерки, ако счита, че 
другата страна е извършила 
съществено нарушение на 
разпоредбите на СПС, приемането на 
тези мерки се извършва изцяло от 
преценка на страните и никога досега 
ЕС не е суспендирал търговско 
споразумение;

Or. en

Изменение 8
Рафаел Глюксман, Мария Нойхл, Мария Арена , Бетина Волат, Изабел Сантуш, 
Андреа  Коцолино, Начо Санчес Амор

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. приветства засиления 
политически диалог между ЕС и 
Виетнам и увеличения потенциал за 
преодоляване на проблемите, свързани с 
правата на човека, в рамките на 
институционалните механизми, 
установени съгласно член 35 от СПС и 
член 13 от ССТ; счита, че тези 
членове предоставят необходимите 
инструменти за справяне с 
проблемите, свързани с правата на 
човека, във връзка със Споразумението 
за защита на инвестициите;

2. приветства засиления 
политически диалог между ЕС и 
Виетнам и съществуващата 
възможност за преодоляване на 
проблемите, свързани с правата на 
човека, в рамките на институционалните 
механизми, установени съгласно член 
35 от СПС и член 13 от ССТ; 
отбелязва, че макар и да съществува 
възможност една от страните да 
предприеме едностранно 
съответните мерки, ако счита, че 
другата страна е извършила 
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съществено нарушение на 
разпоредбите на СПС, приемането на 
такива мерки се извършва изцяло от 
преценка на страните и до момента 
такива мерки са били използвани само 
при безспорно изключителни 
обстоятелства; 

Or. en

Изменение 9
Траян Бъсеску

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. приветства засиления 
политически диалог между ЕС и 
Виетнам и увеличения потенциал за 
преодоляване на проблемите, свързани 
с правата на човека, в рамките на 
институционалните механизми, 
установени съгласно член 35 от СПС и 
член 13 от ССТ; счита, че тези членове 
предоставят необходимите инструменти 
за справяне с проблемите, свързани с 
правата на човека, във връзка със 
Споразумението за защита на 
инвестициите;

2. приветства засиления 
политически диалог между ЕС и 
Виетнам и увеличения потенциал за 
предприемане на мерки по отношение 
на нарушенията, свързани с правата на 
човека, в рамките на институционалните 
механизми, установени съгласно 
член 35 от СПС и член 13 от ССТ; 
счита, че тези членове, в съчетание със 
система за периодични оценки, 
предоставят необходимите инструменти 
за справяне с проблемите, свързани с 
правата на човека, във връзка със 
Споразумението за защита на 
инвестициите;

Or. en

Изменение 10
Хейди Хаутала
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. приветства засиления 2. приветства засиления 
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политически диалог между ЕС и 
Виетнам и увеличения потенциал за 
преодоляване на проблемите, свързани с 
правата на човека, в рамките на 
институционалните механизми, 
установени съгласно член 35 от СПС и 
член 13 от ССТ; счита, че тези членове 
предоставят необходимите 
инструменти за справяне с проблемите, 
свързани с правата на човека, във връзка 
със Споразумението за защита на 
инвестициите;

политически диалог между ЕС и 
Виетнам и увеличения потенциал за 
преодоляване на проблемите, свързани с 
правата на човека, в рамките на 
институционалните механизми, 
установени съгласно член 35 от СПС и 
член 13 от ССТ; счита обаче, че тези 
членове не предоставят достатъчно 
инструменти за справяне с проблемите, 
свързани с правата на човека, във връзка 
със Споразумението за защита на 
инвестициите;

Or. en

Изменение 11
Ману Пинеда , Мариза Матиаш, Мигел Урбан Креспо

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2а. посочва, че всички страни 
трябва да утвърждават правата на 
човека и във връзка с това френското 
правителство следва да поеме 
отговорност за престъпленията, 
които е извършило във Виетнам по 
време на колониалния период, 
включително хвърлянето в затвора на 
20 000 бойци от виетнамската 
съпротива в концентрационния и 
трудов лагер Пуло-Кондор; поради 
това счита, че за евентуалното 
споразумение със Социалистическа 
република Виетнам следва да изисква 
от френските органи да предоставят 
списък на всички задържани лица от 
виетнамската съпротива, които са 
били в затвор и са умрели на остров 
Кон Дао по време на френската 
окупация;

Or. es
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Изменение 12
Траян Бъсеску

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че съгласно член 35 
от СПС страните се споразумяват да си 
сътрудничат в насърчаването и 
защитата на правата на човека, 
включително по отношение на 
прилагането на международните 
инструменти за правата на човека, по 
които те са страни;

3. подчертава, че съгласно дял VI 
от СПС страните се споразумяват да си 
сътрудничат в насърчаването и 
защитата на правата на човека, както и 
в областта на равенството между 
мъжете и жените, изменението на 
климата, миграцията, здравето, 
образованието и обучението, 
социално-икономическите въпроси и 
реформа на публичната 
администрация с цел да се гарантира, 
че високите стандарти и 
ценностите, насърчавани от ЕС, се 
пренасят и отвъд границите на 
Съюза и са отразени в предстоящите 
реформи във Виетнам, включително по 
отношение на прилагането на 
международните инструменти за 
правата на човека, по които те са 
страни;

Or. en

Изменение 13
Юте Гутеланд

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че съгласно член 35 
от СПС страните се споразумяват да си 
сътрудничат в насърчаването и 
защитата на правата на човека, 
включително по отношение на 
прилагането на международните 
инструменти за правата на човека, по 
които те са страни;

3. подчертава, че съгласно член 35 
от СПС страните се споразумяват да си 
сътрудничат в насърчаването и 
защитата на правата на човека, 
включително по отношение на 
прилагането на международните 
инструменти за правата на човека, по 
които те са страни; подчертава, че 
страните по споразумението и 
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инвеститорите трябва да зачитат 
всички приложими международни 
стандарти и задължения в областта 
на правата на човека; подчертава 
отговорностите на инвеститорите 
съгласно Насоките на Организацията 
за икономическо сътрудничество и 
развитие за многонационалните 
предприятия и Ръководните 
принципи на ООН за бизнеса и 
правата на човека;

Or. en

Изменение 14
Рафаел Глюксман, Мария Нойхл, Мария Арена , Бетина Волат, Изабел Сантуш, 
Андреа  Коцолино, Начо Санчес Амор

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че съгласно член 35 
от СПС страните се споразумяват да си 
сътрудничат в насърчаването и 
защитата на правата на човека, 
включително по отношение на 
прилагането на международните 
инструменти за правата на човека, по 
които те са страни;

3. подчертава, че съгласно член 35 
от СПС страните се споразумяват да си 
сътрудничат в насърчаването и 
защитата на правата на човека, 
включително по отношение на 
прилагането на международните 
инструменти за правата на човека, по 
които те са страни; отбелязва със 
загриженост, че това се е оказало 
недостатъчно, тъй като сериозните 
нарушения на правата човека са 
продължили след влизането в сила на 
СПС;

Or. en

Изменение 15
Фил Бениън

Проект на становище
Параграф 3
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Проект на становище Изменение

3. подчертава, че съгласно член 35 
от СПС страните се споразумяват да си 
сътрудничат в насърчаването и 
защитата на правата на човека, 
включително по отношение на 
прилагането на международните 
инструменти за правата на човека, по 
които те са страни;

3. подчертава, че съгласно член 35 
от СПС страните се споразумяват да си 
сътрудничат в насърчаването и 
защитата на правата на човека, 
включително по отношение на 
прилагането на международните 
инструменти за правата на човека, по 
които те са страни; отбелязва със 
загриженост, че сериозните 
нарушения на правата на човека са 
зачестили след влизането в сила на 
СПС;

Or. en

Изменение 16
Хейди Хаутала
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подкрепя напълно диалога по 
правата на човека между ЕС и Виетнам, 
който е много ефективен начин за 
обсъждане на въпроси, свързани с 
правата на човека; призовава за 
засилване на ежегодния диалог между 
ЕС и Виетнам по въпросите на правата 
на човека с участието на местното и 
международното гражданско 
общество, както и за вземане предвид 
на информацията, получена от 
съответните международни 
организации;

4. подкрепя напълно 
действителни и оринтирани към 
постигането на резултати контакти 
по въпроси от областта на правата на 
човека между ЕС и Виетнам, 
включително в рамките на 
двустранния диалог относно правата 
на човека и други срещи на високо 
равнище; призовава за засилване на 
ежегодния диалог между ЕС и Виетнам 
по въпросите на правата на човека чрез 
участието на независими местни 
организации на гражданското 
общество и защитници на правата на 
човека; подчертава, че в това 
отношение Европейската комисия и 
ЕСВД трябва да обърнат особено 
внимание на факта, че независимото 
гражданско общество е грубо 
потискано и развива дейност до 
голяма степен нелегално поради 
страх от преследване и репресивни 



AM\1192535BG.docx 13/27 PE643.186v01-00

BG

мерки; настоява колко е важно да се 
насочва вниманието към отделните 
случаи и те да бъдат проследявани в 
рамките на тези диалози; призовава в 
тези диалози да бъде вземана предвид 
информацията, получена от съответните 
международни организации;

Or. en

Изменение 17
Рафаел Глюксман, Мария Нойхл, Мария Арена , Бетина Волат, Юте Гутеланд, 
Изабел Сантуш, Андреа  Коцолино, Начо Санчес Амор

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подкрепя напълно диалога по 
правата на човека между ЕС и Виетнам, 
който е много ефективен начин за 
обсъждане на въпроси, свързани с 
правата на човека; призовава за 
засилване на ежегодния диалог между 
ЕС и Виетнам по въпросите на правата 
на човека с участието на местното и 
международното гражданско общество, 
както и за вземане предвид на 
информацията, получена от съответните 
международни организации;

4. подкрепя напълно диалога по 
правата на човека между ЕС и Виетнам, 
който представлява начин за 
обсъждане на въпроси, свързани с 
правата на човека; изразява съжаление 
относно липсата на осезаеми 
резултати след няколко кръга от 
диалозите между ЕС и Виетнам 
относно правата на човека;  също 
така изразява съжаление във връзка с 
това, че поне в два случая Виетнам е 
задължал активисти точно преди 
провеждането на диалозите; 
призовава за засилване на ежегодния 
диалог между ЕС и Виетнам по 
въпросите на правата на човека с 
участието на местното и 
международното гражданско общество, 
както и за вземане предвид на 
информацията, получена от съответните 
международни организации; призовава 
диалогът да се ориентира към 
постигането на конкретни 
резултати; отбелязва със 
загриженост, че виетнамското 
независимо гражданско общество 
бива подложено на насилие и 
потискано и до голяма степен развива 
дейност нелегелално поради страх от 



PE643.186v01-00 14/27 AM\1192535BG.docx

BG

преследване и репресивни мерки;

Or. en

Изменение 18
Фил Бениън

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подкрепя напълно диалога по 
правата на човека между ЕС и Виетнам, 
който е много ефективен начин за 
обсъждане на въпроси, свързани с 
правата на човека; призовава за 
засилване на ежегодния диалог между 
ЕС и Виетнам по въпросите на правата 
на човека с участието на местното и 
международното гражданско общество, 
както и за вземане предвид на 
информацията, получена от съответните 
международни организации;

4. подкрепя напълно диалога по 
правата на човека между ЕС и Виетнам, 
който представлява начин за 
обсъждане на въпроси, свързани с 
правата на човека; изразява съжаление, 
че по време на тези диалози Виетнам 
поддържа становището, че 
необходимостта да се запази 
стабилността има приоритет 
спрямо зачитането на правата на 
човека; призовава за засилване на 
ежегодния диалог между ЕС и Виетнам 
по въпросите на правата на човека с 
участието на местното и 
международното гражданско общество, 
както и за вземане предвид на 
информацията, получена от съответните 
международни организации; призовава 
диалогът да се ориентира към 
постигането на конкретни 
резултати;

Or. en

Изменение 19
Мартин Хоруд, Петрас Аущревичюс, Илхан Кючюк, Ирина Фон Визе, Урмас Пает

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. подкрепя напълно диалога по 
правата на човека между ЕС и Виетнам, 

4. подкрепя напълно диалога по 
правата на човека между ЕС и Виетнам, 
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който е много ефективен начин за 
обсъждане на въпроси, свързани с 
правата на човека; призовава за 
засилване на ежегодния диалог между 
ЕС и Виетнам по въпросите на правата 
на човека с участието на местното и 
международното гражданско общество, 
както и за вземане предвид на 
информацията, получена от съответните 
международни организации;

който предоставя възможност 
въпросите, свързани с правата на 
човека, да бъдат обсъждани 
непрекъснато; призовава за засилване 
на ежегодния диалог между ЕС и 
Виетнам по въпросите на правата на 
човека с участието на местното и 
международното гражданско общество, 
както и за вземане предвид на 
информацията, получена от съответните 
международни организации;

Or. en

Изменение 20
Фабио Масимо Касталдо

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. признава, че работата на 
защитниците на правата на човека 
изпълнява решаваща роля в 
демократичния процес;  подчертава, 
че положението на защитниците на 
правата на човека във Виетнам се е 
влошило в последно време и броят на 
арестуваните през 2018 г. защитници 
на правата на човека е по-голям от 
броя на арестуваните за периода 
между 2013 г. и 2017 г.; призовава 
Европейската комисия и 
правителството на Виетнам да 
бъдат осовободени всички произволно 
задържани активисти вн областта 
на правата на човека, труда, 
религиите и околната среда, 
журналисти и блогъри, включително 
Тран Хуин Дуй Тук, Хоанг Дук Бин, 
Тран Ти Нга, Ле Дин Луонг, Нго Хао, 
Лу Ван Вин, Хо Дук Хоа, Тран Ан Ким, 
Нгуен Трунг Тон, Нгуен Трунг Трук, 
Труонг Мин Дук, Ле Тан Тунг, Нгуен 
Ван Дук До, Тран Ти Ксюан и Хо Дук 
Ноа;
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Or. en

Изменение 21
Мартин Хоруд, Петрас Аущревичюс, Илхан Кючюк, Ирина Фон Визе

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. признава, че на гражданското 
общество във Виетнам не е 
предоставена възможност да развива 
дейност свободно и без да бъде 
ограничено от намеса на държавата; 
изразява загриженост, че създаването 
на вътрешни консултативни групи 
съгласно споразумението може да 
бъде накърнено от липсата на свобода 
на изразяване на мнение, събрания и 
сдружаване във Виетнам, която 
често е била използвана от 
държавните органи с цел сплашване, 
смълчаване и ограничаване на 
работата на организациите на 
гражданското общество; във връзка с 
това призовава Комисията да 
гарантира, че групите на 
гражданското общество, включени 
във вътрешните консултативни 
групи, ще разполагат с 
възможността да развиват дейност 
независимо, безпристрастно, 
пълноценно и без да бъдат заплашени 
от каквито и да било последици;

Or. en

Изменение 22
Хейди Хаутала
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)
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Проект на становище Изменение

4а. изразява съжаление поради 
липсата на разпоредби относно 
задълженията на инвеститорите, 
включително задължителни 
стандарти за корпоративна социална 
отговорност; призовава Комисията 
да предложи законодателство, с 
което се определят задължителни и 
приложими стандарти за надлежна 
проверка в сектори като 
производството на облекло;

Or. en

Изменение 23
Хейди Хаутала
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 4 б (нов)

Проект на становище Изменение

4б. призовава ЕС и Виетнам да 
създадат посредством допълнителен 
протокол към СЗИ независим 
механизъм за мониторинг и подаване 
на жалби относно правата на човека, 
който да осигури на засегнатите 
граждани действителен достъп до 
правна защита, както и средство за 
предприемане на мерки във връзка с 
евентуално отрицателно въздействие 
върху правата на човека, 
произтичащо от СЗИ; 

Or. en

Изменение 24
Хейди Хаутала
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 5
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Проект на становище Изменение

5. подчертава значението на 
Споразумението за защита на 
инвестициите за повишаване на 
жизнения стандарт, насърчаване на 
икономически растеж и стабилност, 
подпомагане на напредъка в областта 
на принципите на правовата държава, 
доброто управление, устойчивото 
развитие и зачитането на правата на 
човека във Виетнам, като същевременно 
се дава възможност на ЕС да 
утвърждава своите цели за мир и 
стабилност в региона.

5. подчертава значението, което 
Споразумението за защита на 
инвестициите следва да има за 
повишаване на жизнения стандарт, 
насърчаване на икономически растеж и 
стабилност; изразява съжаление 
относно липсата на задължителна и 
приложима на практика глава 
относно търговията и устойчивото 
развитие, която би помогнала да се 
постигне напредък в областта на 
принципите на правовата държава, 
доброто управление, устойчивото 
развитие и зачитането на правата на 
човека във Виетнам, като същевременно 
се дава възможност на ЕС да 
утвърждава своите цели за мир и 
стабилност в региона; изразява 
съжаление, че правата на човека и 
други аспекти на устойчивото 
развитие не са обхванати от 
инвестиционната съдебна система 
като задължения на инвеститорите; 

Or. en

Изменение 25
Рафаел Глюксман, Мария Нойхл, Мария Арена , Бетина Волат, Изабел Сантуш, 
Андреа  Коцолино, Начо Санчес Амор

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава значението на 
Споразумението за защита на 
инвестициите за повишаване на 
жизнения стандарт, насърчаване на 
икономически растеж и стабилност, 
подпомагане на напредъка в областта 
на принципите на правовата 
държава, доброто управление, 
устойчивото развитие и зачитането 
на правата на човека във Виетнам, 

5. подчертава значението на 
Споразумението за защита на 
инвестициите за повишаване на 
жизнения стандарт, насърчаване на 
икономически растеж и стабилност, 
като същевременно се дава възможност 
на ЕС да утвърждава своите цели за мир 
и стабилност в региона;
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като същевременно се дава възможност 
на ЕС да утвърждава своите цели за мир 
и стабилност в региона.

Or. en

Изменение 26
Мартин Хоруд, Петрас Аущревичюс, Илхан Кючюк, Ирина Фон Визе

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. подчертава значението на 
Споразумението за защита на 
инвестициите за повишаване на 
жизнения стандарт, насърчаване на 
икономически растеж и стабилност, 
подпомагане на напредъка в областта на 
принципите на правовата държава, 
доброто управление, устойчивото 
развитие и зачитането на правата на 
човека във Виетнам, като същевременно 
се дава възможност на ЕС да 
утвърждава своите цели за мир и 
стабилност в региона.

5. подчертава значението на 
Споразумението за защита на 
инвестициите за повишаване на 
жизнения стандарт, насърчаване на 
просперитет и стабилност, 
подпомагане на напредъка в областта на 
принципите на правовата държава, 
доброто управление, устойчивото 
развитие и зачитането на правата на 
човека във Виетнам, като същевременно 
се дава възможност на ЕС да 
утвърждава своите цели за мир и 
стабилност в региона. подчертава, че 
недвусмисленото утвърждаване на 
тези универсални ценности е едно от 
условията за сключването на всяко 
споразумение между ЕС и трета 
държава; призовава Комисията да 
гарантира, че референтните 
показатели за правата на човека се 
зачитат изцяло след влизането на 
споразумението в сила;

Or. en

Изменение 27
Фил Бениън

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)
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Проект на становище Изменение

5а. изразява съжаление, че 
наказателният кодекс на Виетнам 
фактически инкриминира критиките 
срещу правителството, поради което 
прави почти невъзможно 
гарантирането на свободен, открит и 
независим мониторинг на 
прилагането и на въздействието на 
ССТ и СПС, както и пълноценното 
ползване на трудовите права, 
заложени в конвенциите на МОТ, 
които Виетнам е ратифицирал или се 
е ангажирал да ратифицира; 

Or. en

Изменение 28
Фил Бениън

Проект на становище
Параграф 5 б (нов)

Проект на становище Изменение

5б. изразява съжаление относно 
липсата на оценка на въздействието 
върху правата на човека и призовава 
Комисията да извърши таква оценка 
преди влизането в сила на 
споразумението;

Or. en

Изменение 29
Фил Бениън

Проект на становище
Параграф 5 в (нов)

Проект на становище Изменение

5в. изразява дълбоко съжаление във 
връзка с това, че СЗИ не съдържа 
залъжение за предприятията да 
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зачитат правата на човека и че 
съответната клауза единствено 
насърчава и подкрепя поемането на 
доброволни ангажименти; поради 
това призовава за обвързваща клауза, 
съгласно която държавите да спазват 
и зачитат изцяло правата на човека;

Or. en

Изменение 30
Фил Бениън

Проект на становище
Параграф 5 г (нов)

Проект на становище Изменение

5г. счита, че е необходимо 
подобряване на положението по 
отношение на принципите на 
правовата държава, доброто 
управление, устойчивото развитие и 
зачитането на правата на човека във 
Виетнам; препоръчва Европейският 
парламент да разгледа 
възможността да даде одобрението 
си единствено след като 
правителството на Виетнам е 
договорило график с Европейската 
комисия за подобряването на 
положението с правата на човека във 
Виетнам, включително предложения 
за преработване на онези аспекти от 
наказателния кодекс, които 
понастоящем създават законови 
пречки за свободата на словото, 
сдруженията и събранията;

Or. en

Изменение 31
Ману Пинеда , Мариза Матиаш, Мигел Урбан Креспо

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)
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Проект на становище Изменение

5а. подчертава, че борбата за 
справедливост за милионите жертви 
на „оранжевия агент“ и 
детоксификация на почвата следва да 
бъде основен приоритет в бъдещите 
споразумения между ЕС и Виетнам; 
счита, че присъдата в Сан Франциско 
от 10 август 2018 г. срещу 
„Монсанто“ създаде солидно правно 
основание за решаване на подобни 
въпроси; поради това отново заявява, 
че ЕС следва да направи всичко по 
силите си, за да подкрепи цялостен 
план за действие за справяне с 
вредите за околната среда и здравето 
на хората, предизвикани от 
„оранжевия агент“, включително да 
подпомага Виетнамското сдружение 
за жертвите на „оранжевия 
агент/диоксина“ (VAVA) и нейните 
правни искове срещу американските 
химически дружества, които 
произвеждат „оранжевия агент“;

Or. es

Изменение 32
Рафаел Глюксман, Мария Нойхл, Мария Арена , Бетина Волат, Изабел Сантуш, 
Андреа  Коцолино, Начо Санчес Амор

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5а. изразява съжаление, че 
Европейската комисия е приключила 
преговорите с Виетнам за СЗИ, без да 
извърши оценка на въздействието 
върху правата на човека, с което е 
нарушила собствените си 
ангажименти и задължения, и 
призовава Комисията да извърши 
такава оценка преди споразумението 
да влезе в сила;
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Or. en

Изменение 33
Рафаел Глюксман, Мария Нойхл, Мария Арена , Бетина Волат, Изабел Сантуш, 
Андреа  Коцолино, Начо Санчес Амор

Проект на становище
Параграф 5 б (нов)

Проект на становище Изменение

5б. изразява съжаление, че 
режимите, въведени със 
споразумението за защита на 
инвестициите, не съдържат 
достачъно клаузи, с които да 
принудят страните да зачитат, 
защитават и прилагат правата на 
човека и предлагат на лицата, чиито 
основни права са нарушени от 
инвеститора или от приемащата 
държава, ограничени гаранции за 
ефективни средства за правна 
защита;

Or. en

Изменение 34
Рафаел Глюксман, Мария Нойхл, Мария Арена , Бетина Волат, Изабел Сантуш, 
Андреа  Коцолино, Начо Санчес Амор

Проект на становище
Параграф 5 в (нов)

Проект на становище Изменение

5в. призовава да бъде създаден 
независим механизъм за подаване на 
жалби, който да осигурява на 
засегнатите граждани и 
заинтересовани лица ефективни 
средства за правна защита, за да се 
предприемат мерки относно 
евентуалното отрицателно 
въздействие върху правата на човека;
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Or. en

Изменение 35
Рафаел Глюксман, Мария Нойхл, Мария Арена , Бетина Волат, Изабел Сантуш, 
Андреа  Коцолино, Начо Санчес Амор

Проект на становище
Параграф 5 г (нов)

Проект на становище Изменение

5г. отбелязва, че съдебната 
практика на инвестиционната 
съдебна система не е достатъчна, че 
за да осигури тълкуване в 
съответствие със стандартите в 
областта на правата на човека, а 
инвестиционните трибунали често 
не са вземали под внимание тези 
стандарти в необходимата степен;

Or. en

Изменение 36
Рафаел Глюксман, Мария Нойхл, Мария Арена , Бетина Волат, Изабел Сантуш, 
Андреа  Коцолино, Начо Санчес Амор

Проект на становище
Параграф 5 д (нов)

Проект на становище Изменение

5д. счита, че асиметричният 
характер на инвестиционната 
съдебна система, липсата на 
задължения на инвеститорите по 
отношение на правата човека и 
извънредно високите разходи във 
връзка със инвестиционната съдебна 
система ограничават достъпа и 
средствата за правна защита на 
гражданското общество;  изисква 
тази система да не ограничава 
способността на държавата да 
изпълнява задълженията си за 
защита на правата на човека и да не 
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възпрепятства предприятията да 
зачитат тези права; 

Or. en

Изменение 37
Рафаел Глюксман, Мария Нойхл, Мария Арена , Бетина Волат, Изабел Сантуш, 
Андреа  Коцолино, Начо Санчес Амор

Проект на становище
Параграф 5 e (нов)

Проект на становище Изменение

5е. призовава за реформа на 
инвестиционната съдебна система с 
цел да се гарантира, че нейният 
инвестиционен трибунал е в 
състояние да прилага систематично 
и строго международното право в 
областта на правата на човека и на 
опазването на околната среда и 
международното трудово право и 
освен това отдава достатъчно 
значение на международните 
задължения в областта на правата 
на човека и на отговорността на 
корпоративните инвеститори да 
зачитат правата на човека; 

Or. en

Изменение 38
Рафаел Глюксман, Мария Нойхл, Мария Арена , Бетина Волат, Изабел Сантуш, 
Андреа  Коцолино, Начо Санчес Амор

Проект на становище
Параграф 5 ж (нов)

Проект на становище Изменение

5ж. изръзява съжаление, че amicus 
curiae не може да се счита за 
ефективно участие, тъй като 
инвестиционните трибунали имат 
пълното право да решават дали да 
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приемат amicus curiae и тази 
възможност често се отхвърля или 
ограничава от съдилищата;

Or. en

Изменение 39
Рафаел Глюксман, Мария Нойхл, Мария Арена , Бетина Волат, Изабел Сантуш, 
Андреа  Коцолино, Начо Санчес Амор

Проект на становище
Параграф 5 з (нов)

Проект на становище Изменение

5з. призовава за обвързваща и 
приложима клауза в СЗИ, съгласно 
която държавите да защитават 
правата на човека, включително 
посредством регулиране и контрол по 
отношение на предприятията, както 
и за задължителна клауза, която да 
напомня, че предприятията трябва 
да спазват международните 
стандарти в областта на правата на 
човека и стандартите за опазване на 
околната среда; 

Or. en

Изменение 40
Рафаел Глюксман, Мария Нойхл, Мария Арена , Бетина Волат, Изабел Сантуш, 
Андреа  Коцолино, Начо Санчес Амор

Проект на становище
Параграф 5 и (нов)

Проект на становище Изменение

5и. призовава ЕС и Виетнам да си 
сътрудничат с цел разработване на 
план за действие, за да се води борба с 
детския труд, който да включва 
необходимата уредба за дължима 
грижа по отношение на 
предприятията;
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Or. en

Изменение 41
Рафаел Глюксман, Мария Нойхл, Мария Арена , Бетина Волат, Изабел Сантуш, 
Андреа  Коцолино, Начо Санчес Амор

Проект на становище
Параграф 5 й (нов)

Проект на становище Изменение

5й. поради това призовава ЕП да 
даде съгласието си за сключването на 
споразумението едва след като тези 
препоръки бъдат гарантирани в 
правно отношение и на практика; 

Or. en


