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Pozměňovací návrh 1
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že hospodářský rozvoj 
a multilateralismus představují důležité 
nástroje ke zlepšení života lidí; poukazuje 
na to, že jedním z cílů dohody o ochraně 
investic je posílení ekonomických, 
obchodních a investičních vztahů mezi EU 
a Vietnamem v souladu s cílem 
udržitelného rozvoje a podpora obchodu a 
investic prováděná tak, aby zohledňovala 
vysokou úroveň ochrany životního 
prostředí a pracovníků a příslušné 
mezinárodně uznávané normy a dohody;

1. zdůrazňuje, že hospodářský rozvoj 
a multilateralismus představují důležité 
nástroje ke zlepšení života lidí; poukazuje 
na to, že jedním z cílů dohody o ochraně 
investic je posílení ekonomických, 
obchodních a investičních vztahů mezi EU 
a Vietnamem v souladu s cílem 
udržitelného rozvoje a podpora obchodu a 
investic, která bude probíhat na základě 
této dohody a zcela v souladu s 
mezinárodními lidskoprávními předpisy, s 
vysokou úrovní ochrany životního 
prostředí a pracovníků a příslušnými 
mezinárodně uznávanými normami a 
dohodami; v této souvislosti vyjadřuje 
politování nad tím, že znění kapitoly 
o udržitelném rozvoji nezavádí žádnou 
závaznou povinnost, ale pouze umožňuje 
vytvoření skupiny odborníků 
s nezávaznou pravomocí vydávat 
doporučení a podporovat dialog;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Traian Băsescu

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že hospodářský rozvoj 
a multilateralismus představují důležité 
nástroje ke zlepšení života lidí; poukazuje 
na to, že jedním z cílů dohody o ochraně 
investic je posílení ekonomických, 
obchodních a investičních vztahů mezi EU 
a Vietnamem v souladu s cílem 

1. zdůrazňuje, že hospodářský rozvoj 
a multilateralismus představují důležité 
nástroje ke zlepšení života lidí; poukazuje 
na to, že jedním z cílů dohody o ochraně 
investic je posílení ekonomických, 
obchodních a investičních vztahů mezi EU 
a Vietnamem v souladu s cílem 
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udržitelného rozvoje a podpora obchodu a 
investic prováděná tak, aby zohledňovala 
vysokou úroveň ochrany životního 
prostředí a pracovníků a příslušné 
mezinárodně uznávané normy a dohody;

udržitelného rozvoje a podpora obchodu a 
investic prováděná tak, aby dodržovala 
vysokou úroveň ochrany životního 
prostředí a pracovníků, lidskoprávní 
normy prosazované EU a příslušné 
mezinárodně uznávané normy a dohody;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že hospodářský rozvoj 
a multilateralismus představují důležité 
nástroje ke zlepšení života lidí; poukazuje 
na to, že jedním z cílů dohody o ochraně 
investic je posílení ekonomických, 
obchodních a investičních vztahů mezi EU 
a Vietnamem v souladu s cílem 
udržitelného rozvoje a podpora obchodu a 
investic prováděná tak, aby zohledňovala 
vysokou úroveň ochrany životního 
prostředí a pracovníků a příslušné 
mezinárodně uznávané normy a dohody;

1. zdůrazňuje, že hospodářský rozvoj 
a multilateralismus představují důležité 
nástroje ke zlepšení života lidí; poukazuje 
na to, že jedním z cílů dohody o ochraně 
investic je posílení ekonomických, 
obchodních a investičních vztahů mezi EU 
a Vietnamem v souladu s cílem 
udržitelného rozvoje a podpora obchodu a 
investic, při čemž budou zcela dodržována 
lidská práva a mezinárodně uznávané 
normy a dohody o ochraně životního 
prostředí a pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že v letech 1962 až 
1971 zamořilo vojsko Spojených států lesy 
a zemědělskou půdu jižního Vietnamu 80 
miliony litrů látky Agent Orange, aby 
domácímu obyvatelstvu znemožnilo 
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přístup k obživě a bránilo v působení 
národně osvobozeneckého a 
partyzánského hnutí; konstatuje, že tato 
látka pronikla do podzemních vod a řek a 
přibližně třem milionům Vietnamců tak 
přivodila vážné fyzické a psychické 
problémy; konstatuje, že jeden milion 
obyvatel stále trpí vážnými následky, 
včetně 150 000 případů vrozených vad;

Or. es

Pozměňovací návrh 5
Heidi Hautala
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyjadřuje politování nad tím, 
že Evropská komise neprovedla posouzení 
dopadu dohody o ochraně investic mezi 
EU a Vietnamem na lidská práva, což je 
v rozporu s podstatou rozhodnutí veřejné 
ochránkyně práv EU z roku 2015, jakož 
i s akčním plánem EU pro lidská práva 
a demokracii; vyzývá Evropskou komisi, 
aby před ratifikací dohody o ochraně 
investic provedla posouzení dopadu 
na lidská práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Irina Von Wiese

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá intenzivnější politický dialog 
mezi EU a Vietnamem a zvýšení 
potenciálu k řešení znepokojivých otázek v 

2. vítá intenzivnější politický dialog 
mezi EU a Vietnamem a zvýšení 
potenciálu k řešení znepokojivých otázek v 
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oblasti lidských práv v rámci 
institucionálního mechanismu, který byl 
zaveden na základě článku 35 dohody o 
partnerství a spolupráci a článku 13 
dohody o volném obchodu; domnívá se, že 
tyto články poskytují nástroje, jež jsou 
nezbytné k řešení otázek lidských práv v 
souvislosti s dohodou o ochraně investic;

oblasti lidských práv v rámci 
institucionálního mechanismu, který byl 
zaveden na základě článku 35 dohody o 
partnerství a spolupráci a článku 13 
dohody o volném obchodu; znovu opakuje, 
že tyto články samy o sobě 
neposkytnou nástroje, jež jsou nezbytné 
k řešení otázek lidských práv v souvislosti 
s prováděním dohody o ochraně investic, 
a že by na ně měla navazovat přísná 
kontrola ze strany EU a jejích členských 
států, a to v podobě nezávislého 
mechanismu monitorování a podávání 
stížností, jehož hlavním účelem by bylo 
průběžné posuzování dopadů na lidská 
práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá intenzivnější politický dialog 
mezi EU a Vietnamem a zvýšení 
potenciálu k řešení znepokojivých otázek 
v oblasti lidských práv v rámci 
institucionálního mechanismu, který byl 
zaveden na základě článku 35 dohody o 
partnerství a spolupráci a článku 13 
dohody o volném obchodu; domnívá se, že 
tyto články poskytují nástroje, jež jsou 
nezbytné k řešení otázek lidských práv v 
souvislosti s dohodou o ochraně investic;

2. vítá intenzivnější politický dialog 
mezi EU a Vietnamem a možnost řešit 
znepokojivé otázky v oblasti lidských práv 
v rámci institucionálního mechanismu, 
který byl zaveden na základě článku 35 
dohody o partnerství a spolupráci a článku 
13 dohody o volném obchodu; bere 
na vědomí, že i když jedna ze stran může 
jednostranně přijmout náležitá opatření, 
domnívá-li se, že se druhá strana 
dopustila závažného porušení dohody 
o partnerství a spolupráci, jsou tato 
opatření plně na uvážení stran a EU nikdy 
před tím nepozastavila platnost obchodní 
dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
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Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá intenzivnější politický dialog 
mezi EU a Vietnamem a zvýšení 
potenciálu k řešení znepokojivých otázek 
v oblasti lidských práv v rámci 
institucionálního mechanismu, který byl 
zaveden na základě článku 35 dohody o 
partnerství a spolupráci a článku 13 
dohody o volném obchodu; domnívá se, že 
tyto články poskytují nástroje, jež jsou 
nezbytné k řešení otázek lidských práv v 
souvislosti s dohodou o ochraně investic;

2. vítá intenzivnější politický dialog 
mezi EU a Vietnamem a možnost řešit 
znepokojivé otázky v oblasti lidských práv 
v rámci institucionálního mechanismu, 
který byl zaveden na základě článku 35 
dohody o partnerství a spolupráci a článku 
13 dohody o volném obchodu; bere na 
vědomí, že i když jedna ze stran může 
jednostranně přijmout náležitá opatření, 
domnívá-li se, že se druhá strana 
dopustila závažného porušení dohody o 
partnerství a spolupráci, jsou tato 
opatření plně na uvážení stran a byla 
uplatněna za velmi výjimečných okolností;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Traian Băsescu

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá intenzivnější politický dialog 
mezi EU a Vietnamem a zvýšení 
potenciálu k řešení znepokojivých otázek v 
oblasti lidských práv v rámci 
institucionálního mechanismu, který byl 
zaveden na základě článku 35 dohody o 
partnerství a spolupráci a článku 13 
dohody o volném obchodu; domnívá se, že 
tyto články poskytují nástroje, jež jsou 
nezbytné k řešení otázek lidských práv v 
souvislosti s dohodou o ochraně investic;

2. vítá intenzivnější politický dialog 
mezi EU a Vietnamem a zvýšení 
potenciálu k řešení porušování lidských 
práv v rámci institucionálního 
mechanismu, který byl zaveden na základě 
článku 35 dohody o partnerství a 
spolupráci a článku 13 dohody o volném 
obchodu; domnívá se, že tyto články 
poskytují spolu se systémem pravidelných 
hodnocení nástroje, jež jsou nezbytné k 
řešení otázek lidských práv v souvislosti s 
dohodou o ochraně investic;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Heidi Hautala
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá intenzivnější politický dialog 
mezi EU a Vietnamem a zvýšení 
potenciálu k řešení znepokojivých otázek v 
oblasti lidských práv v rámci 
institucionálního mechanismu, který byl 
zaveden na základě článku 35 dohody o 
partnerství a spolupráci a článku 13 
dohody o volném obchodu; domnívá se, že 
tyto články poskytují nástroje, jež jsou 
nezbytné k řešení otázek lidských práv v 
souvislosti s dohodou o ochraně investic;

2. vítá intenzivnější politický dialog 
mezi EU a Vietnamem a zvýšení 
potenciálu k řešení znepokojivých otázek v 
oblasti lidských práv v rámci 
institucionálního mechanismu, který byl 
zaveden na základě článku 35 dohody o 
partnerství a spolupráci a článku 13 
dohody o volném obchodu; domnívá se 
nicméně, že tyto články neposkytují 
dostatečné nástroje k řešení otázek 
lidských práv v souvislosti s dohodou o 
ochraně investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že všechny strany musí 
dodržovat lidská práva a že v tomto 
ohledu musí francouzská vláda převzít 
odpovědnost za trestné činy spáchané 
ve Vietnamu během kolonizace, mimo jiné 
za uvěznění 20 000 účastníků 
vietnamského odboje v koncentračním 
táboře a táboře nucených prací v Pulau 
Kundur; domnívá se proto, že v souvislosti 
s jakoukoli dohodou s Vietnamskou 
socialistickou republikou 
musí francouzské orgány sestavit seznam 
všech zadržovaných účastníků 
vietnamského odboje, kteří byli v průběhu 
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francouzské okupace vězněni na ostrově 
Côn Dao a kteří zde zemřeli;

Or. es

Pozměňovací návrh 12
Traian Băsescu

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že v článku 35 dohody 
o partnerství a spolupráci se smluvní strany 
dohodly, že budou spolupracovat na 
podpoře a ochraně lidských práv, mimo 
jiné s ohledem na uplatňování 
mezinárodních nástrojů v oblasti lidských 
práv, jichž jsou stranami;

3. zdůrazňuje, že podle hlavy VI 
dohody o partnerství a spolupráci se 
smluvní strany dohodly, že budou 
spolupracovat na podpoře a ochraně 
lidských práv a v oblasti rovnosti žen 
a mužů, změny klimatu, migrace, zdraví, 
vzdělávání a odborné přípravy, sociálně-
ekonomických záležitostí a reformy 
veřejné správy s cílem zajistit, aby se 
přísné normy a hodnoty prosazované 
EU šířily do zahraničí a aby se 
ve Vietnamu odrazily v nadcházejících 
reformách, mimo jiné s ohledem na 
uplatňování mezinárodních nástrojů v 
oblasti lidských práv, jichž jsou stranami;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Jytte Guteland

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že v článku 35 dohody 
o partnerství a spolupráci se smluvní strany 
dohodly, že budou spolupracovat na 
podpoře a ochraně lidských práv, mimo 
jiné s ohledem na uplatňování 
mezinárodních nástrojů v oblasti lidských 
práv, jichž jsou stranami;

3. zdůrazňuje, že v článku 35 dohody 
o partnerství a spolupráci se smluvní strany 
dohodly, že budou spolupracovat na 
podpoře a ochraně lidských práv, mimo 
jiné s ohledem na uplatňování 
mezinárodních nástrojů v oblasti lidských 
práv, jichž jsou stranami; zdůrazňuje, 
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že smluvní strany a investoři musí 
dodržovat všechny příslušné mezinárodní 
normy a závazky v oblasti lidských práv; 
zdůrazňuje odpovědnost investorů v 
souladu s pokyny OECD pro nadnárodní 
společnosti a s obecnými zásadami OSN v 
oblasti podnikání a lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že v článku 35 dohody 
o partnerství a spolupráci se smluvní strany 
dohodly, že budou spolupracovat na 
podpoře a ochraně lidských práv, mimo 
jiné s ohledem na uplatňování 
mezinárodních nástrojů v oblasti lidských 
práv, jichž jsou stranami;

3. zdůrazňuje, že v článku 35 dohody 
o partnerství a spolupráci se smluvní strany 
dohodly, že budou spolupracovat na 
podpoře a ochraně lidských práv, mimo 
jiné s ohledem na uplatňování 
mezinárodních nástrojů v oblasti lidských 
práv, jichž jsou stranami; se znepokojením 
konstatuje, že to se ukázalo jako 
nedostatečné, neboť od vstupu dohody 
o partnerství a spolupráci 
v platnost závažné porušování lidských 
práv pokračuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že v článku 35 dohody 
o partnerství a spolupráci se smluvní strany 
dohodly, že budou spolupracovat na 
podpoře a ochraně lidských práv, mimo 

3. zdůrazňuje, že v článku 35 dohody 
o partnerství a spolupráci se smluvní strany 
dohodly, že budou spolupracovat na 
podpoře a ochraně lidských práv, mimo 
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jiné s ohledem na uplatňování 
mezinárodních nástrojů v oblasti lidských 
práv, jichž jsou stranami;

jiné s ohledem na uplatňování 
mezinárodních nástrojů v oblasti lidských 
práv, jichž jsou stranami; se znepokojením 
konstatuje, že od vstupu dohody 
o partnerství a spolupráci v platnost 
se závažné porušování lidských práv 
zintenzivnilo;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Heidi Hautala
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. plně podporuje dialog o lidských 
právech mezi EU a Vietnamem, který 
představuje velmi účinný způsob, jak 
jednat o otázkách týkajících se lidských 
práv; vyzývá k posílení každoročního 
dialogu  mezi EU a Vietnamem na toto 
téma tak, aby se do něj zapojovala i místní 
a mezinárodní občanská společnost a aby 
bral v potaz informace poskytované 
relevantními mezinárodními organizacemi;

4. plně podporuje skutečnou 
a na výsledky zaměřenou angažovanou 
činnost, která v oblasti lidských práv 
probíhá mezi EU a Vietnamem, a to i v 
rámci dvoustranného dialogu o lidských 
právech a dalších setkání činitelů na 
vedoucích pozicích; vyzývá k posílení 
každoročního dialogu mezi EU 
a Vietnamem o lidských právech 
prostřednictvím zapojení nezávislých 
místních organizací občanské společnosti 
a obránců lidských práv; v tomto ohledu 
zdůrazňuje, že Evropská komise a ESVČ 
musí věnovat zvláštní pozornost 
skutečnosti, že činnost nezávislých 
organizací občanské společnost byla 
tvrdě potlačována a že vzhledem k obavám 
z pronásledování a odvetných opatření 
působí tyto organizace převážně v utajení; 
trvá na tom, že je důležité upozorňovat 
v průběhu těchto dialogů na jednotlivé 
případy a sledovat jejich stav; vyzývá 
k tomu, aby při těchto dialozích byly 
brány v potaz informace poskytované 
relevantními mezinárodními organizacemi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Jytte Guteland, 
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. plně podporuje dialog o lidských 
právech mezi EU a Vietnamem, který 
představuje velmi účinný způsob, jak 
jednat o otázkách týkajících se lidských 
práv; vyzývá k posílení každoročního 
dialogu  mezi EU a Vietnamem na toto 
téma tak, aby se do něj zapojovala i místní 
a mezinárodní občanská společnost a aby 
bral v potaz informace poskytované 
relevantními mezinárodními organizacemi;

4. plně podporuje dialog o lidských 
právech mezi EU a Vietnamem, který 
představuje způsob, jak jednat o otázkách 
týkajících se lidských práv; lituje toho, 
že po několika kolech dialogů EU s 
Vietnamem na téma lidských práv nebylo 
dosaženo žádného hmatatelného 
výsledku; dále vyjadřuje politování nad 
tím, že nejméně ve dvou případech 
Vietnam před dialogy uvěznil aktivisty; 
vyzývá k posílení každoročního dialogu 
mezi EU a Vietnamem na toto téma tak, 
aby se do něj zapojovala i místní a 
mezinárodní občanská společnost a aby 
bral v potaz informace poskytované 
relevantními mezinárodními organizacemi; 
vyzývá k tomu, aby byl dialog zaměřen 
na konkrétní výsledky; se znepokojením 
konstatuje, že nezávislá občanská 
společnost byla ve Vietnamu násilně 
potlačena a že vzhledem k obavám z 
pronásledování a odvetných opatření 
působí převážně v utajení;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. plně podporuje dialog o lidských 
právech mezi EU a Vietnamem, který 
představuje velmi účinný způsob, jak 
jednat o otázkách týkajících se lidských 
práv; vyzývá k posílení každoročního 

4. plně podporuje dialog o lidských 
právech mezi EU a Vietnamem, který 
představuje způsob, jak jednat o otázkách 
týkajících se lidských práv; vyjadřuje 
politování nad tím, že během těchto 
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dialogu  mezi EU a Vietnamem na toto 
téma tak, aby se do něj zapojovala i místní 
a mezinárodní občanská společnost a aby 
bral v potaz informace poskytované 
relevantními mezinárodními organizacemi;

dialogů zastává Vietnam názor, že větší 
prioritou než dodržování lidských práv je 
pro něj zachování stability; vyzývá 
k posílení každoročního dialogu mezi EU a 
Vietnamem na toto téma tak, aby se do něj 
zapojovala i místní a mezinárodní 
občanská společnost a aby bral v potaz 
informace poskytované relevantními 
mezinárodními organizacemi; vyzývá k 
tomu, aby byl dialog zaměřen na 
konkrétní výsledky;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Irina Von Wiese, Urmas Paet

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. plně podporuje dialog o lidských 
právech mezi EU a Vietnamem, který 
představuje velmi účinný způsob, jak 
jednat o otázkách týkajících se lidských 
práv; vyzývá k posílení každoročního 
dialogu  mezi EU a Vietnamem na toto 
téma tak, aby se do něj zapojovala i místní 
a mezinárodní občanská společnost a aby 
bral v potaz informace poskytované 
relevantními mezinárodními organizacemi;

4. plně podporuje dialog o lidských 
právech mezi EU a Vietnamem, díky 
němuž je možné neustále jednat o 
otázkách týkající se lidských práv; vyzývá 
k posílení každoročního dialogu mezi EU a 
Vietnamem na toto téma tak, aby se do něj 
zapojovala i místní a mezinárodní 
občanská společnost a aby bral v potaz 
informace poskytované relevantními 
mezinárodními organizacemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. uznává mimořádně významnou 
činnost obránců lidských práv v 
rámci demokratického procesu; 
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zdůrazňuje, že situace obránců lidských 
práv ve Vietnamu se v poslední době 
zhoršila a že počet obránců lidských práv, 
kteří byli zatčeni v roce 2018, je vyšší než 
počet obránců zatčených v letech 2013 až 
2017; vyzývá Evropskou komisi a vládu 
Vietnamu, aby zajistily propuštění všech 
svévolně zadržovaných lidskoprávních, 
odborových, náboženských a ekologických 
aktivistů, novinářů a blogerů, mezi něž 
patří i Traan Huynh Duy Thuc, Hoang 
Duc Binh, Tan Thi Luong, Ngo Hao, Luu 
Van Vinh, Ho Duc Hoa, Tan Anh Ko, 
Nguyen Trung Truc, Trung Minh Duc, 
Thanha Tung, Nguyen Van Duc Do, Tan 
Thi Xan a Ho Duc Hoa;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Irina Von Wiese

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. uznává, že občanská společnost 
ve Vietnamu nesmí vyvíjet svou činnost 
svobodně a bez omezení vyplývajících ze 
zásahů státu; je znepokojen tím, že zřízení 
domácích poradních skupin, které je 
zakotveno v dohodě, by mohl ohrozit 
nedostatek svobody projevu, 
shromažďování a sdružování 
ve Vietnamu, čehož státní orgány často 
využívají k zastrašování, umlčení a k 
omezení činnosti organizací občanské 
společnosti; v této souvislosti vyzývá 
Komisi, aby zajistila, aby skupiny 
občanské společnosti patřící k domácím 
poradním skupinám mohly fungovat 
nezávisle, nestranně, řádně a bez obav z 
jakýchkoli následků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Heidi Hautala
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. lituje, že chybí ustanovení 
o povinnostech investorů, včetně 
závazných norem sociální odpovědnosti 
podniků; vyzývá Komisi, aby navrhla 
právní předpisy, které by stanovily 
povinné a vymahatelné normy náležité 
péče v odvětvích, jako je oděvní průmysl;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Heidi Hautala
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyzývá EU a Vietnam, aby 
prostřednictvím dodatkového protokolu k 
dohodě o ochraně investic vytvořily 
nezávislý mechanismus sledování 
a vyřizování stížností týkající se lidských 
práv, který by dotčeným občanům 
a místním zúčastněným stranám poskytl 
účinné prostředky nápravy a nástroj 
k řešení případných negativních dopadů 
na lidská práva vyplývajících z dohody o 
ochraně investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Heidi Hautala
za skupinu Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. podtrhuje význam dohody o 
ochraně investic pro zvyšování životní 
úrovně, podporu hospodářského růstu a 
stability, prosazování právního státu, řádné 
správy věcí veřejných a udržitelného 
rozvoje a pro dodržování lidských práv ve 
Vietnamu a zdůrazňuje, že tato dohoda 
současně EU poskytuje možnost 
podporovat v tomto regionu cíle spjaté s 
mírem a stabilitou.

5. podtrhuje význam, který by dohoda 
o ochraně investic měla mít pro zvyšování 
životní úrovně, podporu hospodářského 
růstu a stability; vyjadřuje politování nad 
tím, že v ní chybí závazná a vymahatelná 
kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji, 
která by napomohla pokroku v otázkách 
právního státu, řádné správy věcí 
veřejných, udržitelného rozvoje 
a dodržování lidských práv ve Vietnamu 
a současně by EU poskytla možnost 
podporovat v tomto regionu cíle spjaté s 
mírem a stabilitou; vyjadřuje politování 
nad tím, že systém soudů pro investice 
nenahlíží na lidská práva a další aspekty 
udržitelného rozvoje jako na povinnosti 
investorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. podtrhuje význam dohody o 
ochraně investic pro zvyšování životní 
úrovně, podporu hospodářského růstu a 
stability, prosazování právního státu, 
řádné správy věcí veřejných a 
udržitelného rozvoje a pro dodržování 
lidských práv ve Vietnamu a zdůrazňuje, 
že tato dohoda současně EU poskytuje 
možnost podporovat v tomto regionu cíle 
spjaté s mírem a stabilitou.

5. podtrhuje význam dohody o 
ochraně investic pro zvyšování životní 
úrovně, podporu hospodářského růstu a 
stability, jakož i to, že tato dohoda 
současně EU poskytuje možnost 
podporovat v tomto regionu cíle spjaté s 
mírem a stabilitou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Irina Von Wiese

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. podtrhuje význam dohody o 
ochraně investic pro zvyšování životní 
úrovně, podporu hospodářského růstu a 
stability, prosazování právního státu, řádné 
správy věcí veřejných a udržitelného 
rozvoje a pro dodržování lidských práv ve 
Vietnamu a zdůrazňuje, že tato dohoda 
současně EU poskytuje možnost 
podporovat v tomto regionu cíle spjaté s 
mírem a stabilitou.

5. podtrhuje význam dohody o 
ochraně investic pro zvyšování životní 
úrovně, podporu prosperity a stability, 
prosazování právního státu, řádné správy 
věcí veřejných a udržitelného rozvoje a pro 
dodržování lidských práv ve Vietnamu a 
zdůrazňuje, že tato dohoda současně EU 
poskytuje možnost podporovat v tomto 
regionu cíle spjaté s mírem a stabilitou; 
zdůrazňuje, že jednoznačná ochrana 
těchto univerzálních hodnot je 
podmínečnou součástí každé dohody mezi 
EU a třetím státem; vyzývá Komisi, aby 
zajistila plné dodržování kritérií v oblasti 
lidských práv poté, co dohoda vstoupí 
v platnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyjadřuje politování nad tím, 
že vietnamský trestní zákoník de facto 
kriminalizuje kritiku vlády, a proto je 
téměř nemožné zajistit svobodný, otevřený 
a nezávislý dohled nad prováděním 
a dopadem dohody o volném obchodu 
a dohody o partnerství a spolupráci 
a plně uplatňovat pracovní práva 
zakotvená v základních úmluvách MOP, 
které Vietnam ratifikoval, nebo se zavázal 
ratifikovat;

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyjadřuje politování nad tím, že 
nebylo provedeno posouzení dopadu na 
lidská práva, a vyzývá Komisi, aby před 
vstupem dohody v platnost takové 
posouzení vypracovala;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. vyjadřuje hluboké politování nad 
tím, že dohoda o ochraně investic 
nestanoví žádnou povinnost podniků 
dodržovat lidská práva a že doložka pouze 
podporuje a prosazuje dobrovolné 
závazky; vyzývá proto k přijetí závazné 
doložky, která by zajistila, že státy budou 
plně dodržovat a respektovat lidská práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. je přesvědčen, že ve Vietnamu je 
nutné zlepšit právní stát, správu věcí 
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veřejných, udržitelný rozvoj a dodržování 
lidských práv; doporučuje, aby Evropský 
parlament zvážil, zda neudělí souhlas 
pouze tehdy, pokud se vláda Vietnamu 
dohodne s Komisí EU na harmonogramu 
pro zlepšení stavu lidských práv 
ve Vietnamu, včetně návrhů na revizi těch 
aspektů trestního zákoníku, které 
v současné době představují právní 
předpisy namířené proti svobodě projevu, 
sdružování a shromažďování;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že absolutní prioritou 
budoucích dohod mezi EU a Vietnamem 
by měl být boj za spravedlnost pro miliony 
obětí látky Agent Orange a detoxikace 
půdy; domnívá se, že rozhodnutí soudu v 
San Francisku, v němž byla dne 10. srpna 
2018 odsouzena společnost Montsanto, 
vytvořilo pevný právní základ pro řešení 
podobných nároků; nicméně připomíná, 
že EU musí učinit vše, co je v jejích silách, 
aby podpořila akční plán na řešení 
ekologických škod a újmy způsobené 
lidem v souvislosti s látkou Agent Orange, 
a to i prostřednictvím podpory 
Vietnamského sdružení obětí látky Agent 
Orange/dioxinu (VAVA) a jejich žalob na 
americké chemické společnosti vyrábějící 
tuto látku;

Or. es

Pozměňovací návrh 32
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor
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Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyjadřuje politování nad tím, 
že Evropská komise vedla jednání 
s Vietnamem směřující k uzavření dohody 
o ochraně investic, aniž by provedla 
posouzení dopadu na lidská práva, čímž 
porušila své vlastní závazky a povinnosti, 
a vyzývá Komisi, aby před vstupem dohody 
v platnost takové posouzení provedla;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyjadřuje politování nad tím, 
že režimy zaváděné dohodou o ochraně 
investic nemají dostatečné doložky, které 
by státy nutily dodržovat, chránit 
a uplatňovat lidská práva, a lidem, jejichž 
základní práva porušuje investor nebo 
hostitelský stát, poskytují jen omezené 
záruky účinné nápravy;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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5c. vyzývá k vytvoření nezávislého 
mechanismu pro podávání stížností, který 
by dotčeným občanům a zúčastněným 
stranám poskytoval účinné prostředky 
nápravy s cílem řešit případné negativní 
dopady na lidská práva;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. konstatuje, že judikatura soudů 
pro investice není dostačující k tomu, 
aby zajistila výklad, který by byl v souladu 
s normami v oblasti lidských práv, a že 
soudy pro investice tyto normy často 
odpovídajícím způsobem nezohledňovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Návrh stanoviska
Bod 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5e. je přesvědčen, že asymetrický 
charakter systému soudů pro investice, 
nedostatek závazků investorů týkajících se 
lidských práv a mimořádně vysoké 
náklady spojené s těmito soudy omezují 
možnosti občanské společnosti, pokud jde 
o přístup a nápravu; požaduje, aby tento 
systém neomezoval schopnost státu plnit 
povinnost spočívající v ochraně lidských 
práv ani nebránil podnikům v dodržování 
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těchto práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Návrh stanoviska
Bod 5 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5f. vyzývá k takové reformě systému 
soudů pro investice, která by zajistila, že 
tyto soudy budou moci systematicky 
a důsledně uplatňovat mezinárodní právní 
předpisy v oblasti lidských práv, životního 
prostředí a pracovního práva a 
budou přikládal dostatečnou váhu 
mezinárodním lidskoprávním 
závazkům a odpovědnosti podnikových 
investorů za dodržování lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Návrh stanoviska
Bod 5 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5g. vyjadřuje politování nad tím, 
že amicus curiae nelze považovat za 
účinnou účast, neboť je zcela na uvážení 
soudů pro investice, aby rozhodly, 
zda amicus curiae přijmou či nikoli, 
a soudy tuto možnost často zamítají nebo 
omezují;

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Návrh stanoviska
Bod 5 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5h. vyzývá k tomu, aby do dohody o 
ochraně investic byla zařazena závazná a 
vymahatelná doložka, která by smluvní 
státy zavazovala k ochraně lidských práv, 
a to mimo jiné regulací a kontrolou 
činnosti podniků, a povinná doložka, 
která by připomínala, že podniky musí 
dodržovat mezinárodní normy v oblasti 
lidských práv a životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Návrh stanoviska
Bod 5 i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5i. vyzývá EU a Vietnam, aby 
spolupracovaly na vytvoření akčního 
plánu pro potírání dětské práce a mimoto 
i na vytvoření nezbytného rámce pro 
náležitou péči podniků;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 5 j (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5j. vyzývá proto EP, aby udělil svůj 
souhlas s dohodami, pouze pokud bude 
existovat právní a účinná ochrana těchto 
doporučení;

Or. en


