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Τροπολογία 1
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η οικονομική 
ανάπτυξη και η πολυμερής προσέγγιση 
αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τη 
βελτίωση της ζωής των ανθρώπων· 
επισημαίνει ότι ένας από τους στόχους της 
συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων 
(ΣΠΕ) είναι η ενίσχυση των οικονομικών, 
εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων 
μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ, σύμφωνα 
με τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης, 
καθώς και η προώθηση του εμπορίου και 
των επενδύσεων κατά τρόπο που συνάδει 
με υψηλά επίπεδα προστασίας του 
περιβάλλοντος και των εργαζομένων και 
τα σχετικά διεθνώς αναγνωρισμένα 
πρότυπα και συμφωνίες·

1. υπογραμμίζει ότι η οικονομική 
ανάπτυξη και η πολυμερής προσέγγιση 
αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τη 
βελτίωση της ζωής των ανθρώπων· 
επισημαίνει ότι ένας από τους στόχους της 
συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων 
(ΣΠΕ) είναι η ενίσχυση των οικονομικών, 
εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων 
μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ, σύμφωνα 
με τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης, 
καθώς και η προώθηση του εμπορίου και 
των επενδύσεων στο πλαίσιο της εν λόγω 
συμφωνίας κατά τρόπο που 
συμμορφώνεται πλήρως με τα διεθνώς 
αναγνωρισμένα πρότυπα και συμφωνίες 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα υψηλά 
επίπεδα προστασίας του περιβάλλοντος και 
των εργαζομένων και τα σχετικά διεθνώς 
αναγνωρισμένα πρότυπα και συμφωνίες· 
εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη λύπη του 
για το γεγονός ότι το κείμενο του 
κεφαλαίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη δεν 
δημιουργεί καμία δεσμευτική υποχρέωση, 
παρά μόνο επιτρέπει την κινητοποίηση 
μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων με τη μη 
δεσμευτική εξουσία έκδοσης συστάσεων 
και προώθησης του διαλόγου·

Or. en

Τροπολογία 2
Traian Băsescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η οικονομική 1. υπογραμμίζει ότι η οικονομική 
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ανάπτυξη και η πολυμερής προσέγγιση 
αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τη 
βελτίωση της ζωής των ανθρώπων· 
επισημαίνει ότι ένας από τους στόχους της 
συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων 
(ΣΠΕ) είναι η ενίσχυση των οικονομικών, 
εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων 
μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ, σύμφωνα 
με τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης, 
καθώς και η προώθηση του εμπορίου και 
των επενδύσεων κατά τρόπο που συνάδει 
με υψηλά επίπεδα προστασίας του 
περιβάλλοντος και των εργαζομένων και 
τα σχετικά διεθνώς αναγνωρισμένα 
πρότυπα και συμφωνίες·

ανάπτυξη και η πολυμερής προσέγγιση 
αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τη 
βελτίωση της ζωής των ανθρώπων· 
επισημαίνει ότι ένας από τους στόχους της 
συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων 
(ΣΠΕ) είναι η ενίσχυση των οικονομικών, 
εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων 
μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ, σύμφωνα 
με τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης, 
καθώς και η προώθηση του εμπορίου και 
των επενδύσεων κατά τρόπο που συνάδει 
με τα πρότυπα της ΕΕ όσον αφορά τα 
υψηλά επίπεδα προστασίας του 
περιβάλλοντος και των εργαζομένων και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και με 
τα σχετικά διεθνώς αναγνωρισμένα 
πρότυπα και συμφωνίες·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η οικονομική 
ανάπτυξη και η πολυμερής προσέγγιση 
αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τη 
βελτίωση της ζωής των ανθρώπων· 
επισημαίνει ότι ένας από τους στόχους της 
συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων 
(ΣΠΕ) είναι η ενίσχυση των οικονομικών, 
εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων 
μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ, σύμφωνα 
με τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης, 
καθώς και η προώθηση του εμπορίου και 
των επενδύσεων κατά τρόπο που συνάδει 
με υψηλά επίπεδα προστασίας του 
περιβάλλοντος και των εργαζομένων και 
τα σχετικά διεθνώς αναγνωρισμένα 
πρότυπα και συμφωνίες·

1. υπογραμμίζει ότι η οικονομική 
ανάπτυξη και η πολυμερής προσέγγιση 
αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τη 
βελτίωση της ζωής των ανθρώπων· 
επισημαίνει ότι ένας από τους στόχους της 
συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων 
(ΣΠΕ) είναι η ενίσχυση των οικονομικών, 
εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων 
μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ, σύμφωνα 
με τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης, 
καθώς και η προώθηση του εμπορίου και 
των επενδύσεων κατά τρόπο που συνάδει 
πλήρως με τα διεθνώς αναρνωρισμένα 
πρότυπα και συμφωνίες σχετικά με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον 
και την εργασία·

Or. en
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Τροπολογία 4
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. σημειώνει ότι, από το 1962 έως το 
1971, ο στρατός των ΗΠΑ ψέκασε δάση 
και καλλιέργειες του Νοτίου Βιετνάμ με 
περίπου 80 εκατομμύρια λίτρα Agent 
Orange για να στερήσει την τροφή από 
τον τοπικό πληθυσμό και για να ανακόψει 
την πορεία του εθνικοαπελευθερωτικού 
κινήματος και των ανταρτών· σημειώνει 
ότι το προϊόν έχει διεισδύσει στα υπόγεια 
ύδατα και στους ποταμούς, προκαλώντας 
σοβαρές σωματικές και διανοητικές 
αναπηρίες σε περίπου τρία εκατομμύρια 
Βιετναμέζους·  σημειώνει ότι ένα 
εκατομμύριο Βιετναμέζων εξακολουθούν 
να υφίστανται σοβαρές συνέπειες, 
ανάμεσα στους οποίους και 150 000 με 
συγγενείς ανωμαλίες·

Or. es

Τροπολογία 5
Heidi Hautala
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 
το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δεν διενήργησε εκτίμηση αντικτύπου για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με τη 
ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ, γεγονός που αντιβαίνει 
στο πνεύμα της απόφασης του 
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, του 2015, 
καθώς και στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
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δημοκρατία· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση 
αντικτύπου στα ανθρώπινα δικαιώματα 
πριν από την κύρωση της ΣΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 6
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Irina Von Wiese

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επικροτεί τον ενισχυμένο πολιτικό 
διάλογο μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ 
και τις αναβαθμισμένες δυνατότητες για 
την αντιμετώπιση των ανησυχιών όσον 
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο 
πλαίσιο των θεσμικών μηχανισμών που 
θεσπίστηκαν βάσει του άρθρου 35 της 
συμφωνίας εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας (ΣΕΣΣ) και του άρθρου 13 
της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών 
(ΣΕΣ)· θεωρεί ότι τα εν λόγω άρθρα 
παρέχουν τα αναγκαία εργαλεία για την 
αντιμετώπιση των ανησυχιών που εγείρει η 
ΣΠΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

2. επικροτεί τον ενισχυμένο πολιτικό 
διάλογο μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ 
και τις αναβαθμισμένες δυνατότητες για 
την αντιμετώπιση των ανησυχιών όσον 
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο 
πλαίσιο των θεσμικών μηχανισμών που 
θεσπίστηκαν βάσει του άρθρου 35 της 
συμφωνίας εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας (ΣΕΣΣ) και του άρθρου 13 
της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών 
(ΣΕΣ)· επαναλαμβάνει ότι τα εν λόγω 
άρθρα από μόνα τους δεν θα παρέχουν τα 
αναγκαία εργαλεία για την αντιμετώπιση 
των ανησυχιών σχετικά με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα που εγείρει η εφαρμογή της 
ΣΠΕ και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 
συνοδεύονται από αυστηρό έλεγχο από 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, υπό τη 
μορφή ανεξάρτητου μηχανισμού 
παρακολούθησης και υποβολής 
καταγγελιών, με κύριο σκοπό τη συνεχή 
αξιολόγηση των επιπτώσεων στα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 7
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επικροτεί τον ενισχυμένο πολιτικό 
διάλογο μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ 
και τις αναβαθμισμένες δυνατότητες για 
την αντιμετώπιση των ανησυχιών όσον 
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο 
πλαίσιο των θεσμικών μηχανισμών που 
θεσπίστηκαν βάσει του άρθρου 35 της 
συμφωνίας εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας (ΣΕΣΣ) και του άρθρου 13 
της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών 
(ΣΕΣ)· θεωρεί ότι τα εν λόγω άρθρα 
παρέχουν τα αναγκαία εργαλεία για την 
αντιμετώπιση των ανησυχιών που εγείρει 
η ΣΠΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

2. επικροτεί τον ενισχυμένο πολιτικό 
διάλογο μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ 
και τη δυνατότητα αντιμετώπισης των 
ανησυχιών όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στο πλαίσιο των θεσμικών 
μηχανισμών που θεσπίστηκαν βάσει του 
άρθρου 35 της συμφωνίας εταιρικής 
σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) και του 
άρθρου 13 της συμφωνίας ελεύθερων 
συναλλαγών (ΣΕΣ)· σημειώνει ότι, ακόμη 
και αν ένα μέρος μπορεί να λάβει 
μονομερώς κατάλληλα μέτρα εφόσον 
θεωρήσει ότι το έτερο συμβαλλόμενο 
μέρος έχει διαπράξει ουσιώδη παραβίαση 
της ΣΕΣΣ, τα εν λόγω μέτρα τελούν υπό 
την πλήρη διακριτική ευχέρεια των 
συμβαλλόμενων μερών και η ΕΕ δεν έχει 
αναστείλει ποτέ στο παρελθόν εμπορική 
συμφωνία·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επικροτεί τον ενισχυμένο πολιτικό 
διάλογο μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ 
και τις αναβαθμισμένες δυνατότητες για 
την αντιμετώπιση των ανησυχιών όσον 
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο 
πλαίσιο των θεσμικών μηχανισμών που 
θεσπίστηκαν βάσει του άρθρου 35 της 
συμφωνίας εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας (ΣΕΣΣ) και του άρθρου 13 
της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών 
(ΣΕΣ)· θεωρεί ότι τα εν λόγω άρθρα 
παρέχουν τα αναγκαία εργαλεία για την 
αντιμετώπιση των ανησυχιών που εγείρει 
η ΣΠΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα 

2. επικροτεί τον ενισχυμένο πολιτικό 
διάλογο μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ 
και τη δυνατότητα αντιμετώπισης των 
ανησυχιών όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στο πλαίσιο των θεσμικών 
μηχανισμών που θεσπίστηκαν βάσει του 
άρθρου 35 της συμφωνίας εταιρικής 
σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) και του 
άρθρου 13 της συμφωνίας ελεύθερων 
συναλλαγών (ΣΕΣ)· σημειώνει ότι, ακόμη 
και αν ένα μέρος μπορεί να λάβει 
μονομερώς κατάλληλα μέτρα εφόσον 
θεωρήσει ότι το έτερο συμβαλλόμενο 
μέρος έχει διαπράξει ουσιώδη παραβίαση 
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δικαιώματα· της ΣΕΣΣ, τα εν λόγω μέτρα τελούν υπό 
την πλήρη διακριτική ευχέρεια των 
συμβαλλόμενων μερών και έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε πολύ εξαιρετικές 
περιστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 9
Traian Băsescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επικροτεί τον ενισχυμένο πολιτικό 
διάλογο μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ 
και τις αναβαθμισμένες δυνατότητες για 
την αντιμετώπιση των ανησυχιών όσον 
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο 
πλαίσιο των θεσμικών μηχανισμών που 
θεσπίστηκαν βάσει του άρθρου 35 της 
συμφωνίας εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας (ΣΕΣΣ) και του άρθρου 13 
της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών 
(ΣΕΣ)· θεωρεί ότι τα εν λόγω άρθρα 
παρέχουν τα αναγκαία εργαλεία για την 
αντιμετώπιση των ανησυχιών που εγείρει η 
ΣΠΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

2. επικροτεί τον ενισχυμένο πολιτικό 
διάλογο μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ 
και τις αναβαθμισμένες δυνατότητες για 
την αντιμετώπιση των παραβιάσεων όσον 
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο 
πλαίσιο των θεσμικών μηχανισμών που 
θεσπίστηκαν βάσει του άρθρου 35 της 
συμφωνίας εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας (ΣΕΣΣ) και του άρθρου 13 
της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών 
(ΣΕΣ)· θεωρεί ότι τα εν λόγω άρθρα, σε 
συνδυασμό με ένα σύστημα περιοδικών 
αξιολογήσεων, παρέχουν τα αναγκαία 
εργαλεία για την αντιμετώπιση των 
ανησυχιών που εγείρει η ΣΠΕ όσον αφορά 
τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 10
Heidi Hautala
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επικροτεί τον ενισχυμένο πολιτικό 
διάλογο μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ 

2. επικροτεί τον ενισχυμένο πολιτικό 
διάλογο μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ 
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και τις αναβαθμισμένες δυνατότητες για 
την αντιμετώπιση των ανησυχιών όσον 
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο 
πλαίσιο των θεσμικών μηχανισμών που 
θεσπίστηκαν βάσει του άρθρου 35 της 
συμφωνίας εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας (ΣΕΣΣ) και του άρθρου 13 
της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών 
(ΣΕΣ)· θεωρεί ότι τα εν λόγω άρθρα 
παρέχουν τα αναγκαία εργαλεία για την 
αντιμετώπιση των ανησυχιών που εγείρει η 
ΣΠΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

και τις αναβαθμισμένες δυνατότητες για 
την αντιμετώπιση των ανησυχιών όσον 
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο 
πλαίσιο των θεσμικών μηχανισμών που 
θεσπίστηκαν βάσει του άρθρου 35 της 
συμφωνίας εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας (ΣΕΣΣ) και του άρθρου 13 
της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών 
(ΣΕΣ)· θεωρεί, ωστόσο, ότι τα εν λόγω 
άρθρα δεν παρέχουν επαρκή εργαλεία για 
την αντιμετώπιση των ανησυχιών που 
εγείρει η ΣΠΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 11
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. τονίζει ότι όλα τα μέρη πρέπει να 
σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
ότι, στο πλαίσιο αυτό, η γαλλική 
κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει την 
ευθύνη για τα εγκλήματα που διέπραξε 
στο Βιετνάμ κατά τη διάρκεια της 
αποικιοκρατίας και, μεταξύ αυτών, τη 
φυλάκιση των 20.000 βιετναμέζων 
μαχητών της αντίστασης στο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης και αναγκαστικής 
εργασίας του Poulo-Condor· θεωρεί, ως 
εκ τούτου, ότι οποιαδήποτε συμφωνία με 
τη Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ 
πρέπει να συνεπάγεται την παροχή, εκ 
μέρους των γαλλικών αρχών, καταλόγου 
όλων των μελών της βιετναμέζικης 
αντίστασης που φυλακίστηκαν και 
πέθαναν στο νησί Côn-Dao κατά τη 
διάρκεια της γαλλικής κατοχής·

Or. es
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Τροπολογία 12
Traian Băsescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
35 της ΣΕΣΣ, τα συμβαλλόμενα μέρη 
συμφωνούν να συνεργάζονται για την 
προώθηση και την προστασία των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων 
και όσον αφορά την υλοποίηση των 
διεθνών πράξεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στα οποία είναι 
συμβαλλόμενα μέρη·

3. τονίζει ότι, σύμφωνα με τον τίτλο 
VI της ΣΕΣΣ, τα συμβαλλόμενα μέρη 
συμφωνούν να συνεργάζονται για την 
προώθηση και την προστασία των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, και στους 
τομείς της ισότητας των φύλων, της 
κλιματικής αλλαγής, της μετανάστευσης, 
της υγείας, της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, των κοινωνικοοικονομικών 
θεμάτων, και για μια μεταρρύθμιση της 
δημόσιας διοίκησης, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι τα υψηλά πρότυπα και 
αξίες που προωθεί η ΕΕ εξάγονται στο 
εξωτερικό και αντικατοπτρίζονται στις 
προσεχείς μεταρρυθμίσεις στο Βιετνάμ, 
μεταξύ άλλων και όσον αφορά την 
υλοποίηση των διεθνών πράξεων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στις οποίες είναι 
συμβαλλόμενα μέρη·

Or. en

Τροπολογία 13
Jytte Guteland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
35 της ΣΕΣΣ, τα συμβαλλόμενα μέρη 
συμφωνούν να συνεργάζονται για την 
προώθηση και την προστασία των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων 
και όσον αφορά την υλοποίηση των 
διεθνών πράξεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στα οποία είναι 
συμβαλλόμενα μέρη·

3. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
35 της ΣΕΣΣ, τα συμβαλλόμενα μέρη 
συμφωνούν να συνεργάζονται για την 
προώθηση και την προστασία των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων 
και όσον αφορά την υλοποίηση των 
διεθνών πράξεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στις οποίες είναι 
συμβαλλόμενα μέρη· υπογραμμίζει ότι τα 
συμβαλλόμενα μέρη και οι επενδυτές 
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πρέπει να τηρούν όλα τα σχετικά διεθνή 
πρότυπα και υποχρεώσεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει τις 
ευθύνες των επενδυτών σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις 
κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων 
Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
35 της ΣΕΣΣ, τα συμβαλλόμενα μέρη 
συμφωνούν να συνεργάζονται για την 
προώθηση και την προστασία των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων 
και όσον αφορά την υλοποίηση των 
διεθνών πράξεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στα οποία είναι 
συμβαλλόμενα μέρη·

3. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
35 της ΣΕΣΣ, τα συμβαλλόμενα μέρη 
συμφωνούν να συνεργάζονται για την 
προώθηση και την προστασία των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων 
και όσον αφορά την υλοποίηση των 
διεθνών πράξεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στις οποίες είναι 
συμβαλλόμενα μέρη· σημειώνει με 
ανησυχία ότι συτό έχει αποδειχθεί 
ανεπαρκές, καθώς εξακολουθούν να 
διαπράττονται σοβαρές παραβιάσεις των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων από την 
έναρξη ισχύος της ΣΕΣΣ·

Or. en

Τροπολογία 15
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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3. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
35 της ΣΕΣΣ, τα συμβαλλόμενα μέρη 
συμφωνούν να συνεργάζονται για την 
προώθηση και την προστασία των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων 
και όσον αφορά την υλοποίηση των 
διεθνών πράξεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στα οποία είναι 
συμβαλλόμενα μέρη·

3. τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
35 της ΣΕΣΣ, τα συμβαλλόμενα μέρη 
συμφωνούν να συνεργάζονται για την 
προώθηση και την προστασία των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων 
και όσον αφορά την υλοποίηση των 
διεθνών πράξεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στις οποίες είναι 
συμβαλλόμενα μέρη· σημειώνει με 
ανησυχία ότι οι σοβαρές παραβιάσεις των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων έχουν ενταθεί 
από την έναρξη ισχύος της ΣΕΣΣ·

Or. en

Τροπολογία 16
Heidi Hautala
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει πλήρως τον διάλογο 
μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ο οποίος είναι 
ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να 
συζητηθούν ζητήματα που σχετίζονται με 
τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί να 
ενισχυθεί ο ετήσιος διάλογος μεταξύ της 
ΕΕ και του Βιετνάμ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα με τη συμμετοχή της τοπικής 
και της διεθνούς κοινωνίας των πολιτών, 
και να ληφθούν υπόψη οι πληροφορίες που 
λαμβάνονται από τους σχετικούς διεθνείς 
οργανισμούς·

4. υποστηρίζει πλήρως μια γνήσια και 
προσανατολισμένη στα αποτελέσματα 
δέσμευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ, μεταξύ 
άλλων στο πλαίσιο του διμερούς διαλόγου 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλων 
συνεδριάσεων ανώτερου επιπέδου· ζητεί 
να ενισχυθεί ο ετήσιος διάλογος μεταξύ 
της ΕΕ και του Βιετνάμ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα μέσω της συμμετοχής 
ανεξάρτητων τοπικών οργανισμών της 
κοινωνίας των πολιτών και υπερασπιστών 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων· τονίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και η ΕΥΕΔ πρέπει να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι η 
ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών έχει 
υποστεί σκληρή καταστολή και λειτουργεί 
σε μεγάλο βαθμό κρυφά από φόβο 
διώξεων και αντιποίνων· εμμένει στη 
σημασία που έχει η αύξηση των 
μεμονωμένων περιπτώσεων και η 
παρακολούθηση της κατάστασής τους 
κατά τη διάρκεια αυτών των διαλόγων· 
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ζητεί να λαμβάνονται υπόψη στους εν 
λόγω διαλόγους οι πληροφορίες που 
λαμβάνονται από τους σχετικούς διεθνείς 
οργανισμούς·

Or. en

Τροπολογία 17
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Jytte Guteland, 
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει πλήρως τον διάλογο 
μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ο οποίος είναι ένας 
πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να 
συζητηθούν ζητήματα που σχετίζονται με 
τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί να 
ενισχυθεί ο ετήσιος διάλογος μεταξύ της 
ΕΕ και του Βιετνάμ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα με τη συμμετοχή της τοπικής 
και της διεθνούς κοινωνίας των πολιτών, 
και να ληφθούν υπόψη οι πληροφορίες που 
λαμβάνονται από τους σχετικούς διεθνείς 
οργανισμούς·

4. υποστηρίζει πλήρως τον διάλογο 
μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ο οποίος είναι ένας 
τρόπος για να συζητηθούν ζητήματα που 
σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα· 
εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
απτών αποτελεσμάτων μετά από 
αρκετούς γύρους διαλόγου μεταξύ της ΕΕ 
και του Βιετνάμ σχετικά με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· εκφράζει επίσης τη λύπη 
του για το γεγονός ότι, σε δύο 
τουλάχιστον περιπτώσεις, το Βιετνάμ 
έθεσε υπό κράτηση ακτιβιστές ακριβώς 
πριν από τους διαλόγους· ζητεί να 
ενισχυθεί ο ετήσιος διάλογος μεταξύ της 
ΕΕ και του Βιετνάμ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα με τη συμμετοχή της τοπικής 
και της διεθνούς κοινωνίας των πολιτών, 
και να ληφθούν υπόψη οι πληροφορίες που 
λαμβάνονται από τους σχετικούς διεθνείς 
οργανισμούς· ζητεί ο διάλογος να είναι 
προσανατολισμένος προς συγκεκριμένα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα· σημειώνει 
με ανησυχία ότι η ανεξάρτητη κοινωνία 
των πολιτών του Βιετνάμ υφίσταται βίαιη 
καταστολή και λειτουργεί σε μεγάλο 
βαθμό κρυφά από φόβο διώξεων και 
αντιποίνων·

Or. en
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Τροπολογία 18
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει πλήρως τον διάλογο 
μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ο οποίος είναι ένας 
πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να 
συζητηθούν ζητήματα που σχετίζονται με 
τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί να 
ενισχυθεί ο ετήσιος διάλογος μεταξύ της 
ΕΕ και του Βιετνάμ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα με τη συμμετοχή της τοπικής 
και της διεθνούς κοινωνίας των πολιτών, 
και να ληφθούν υπόψη οι πληροφορίες που 
λαμβάνονται από τους σχετικούς διεθνείς 
οργανισμούς·

4. υποστηρίζει πλήρως τον διάλογο 
μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ο οποίος είναι ένας 
τρόπος για να συζητηθούν ζητήματα που 
σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 
κατά τη διάρκεια αυτών των διαλόγων, 
το Βιετνάμ υποστηρίζει την άποψη ότι 
πρέπει να διατηρήσει τη σταθερότητα 
κατά προτεραιότητα έναντι του σεβασμού 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων· ζητεί να 
ενισχυθεί ο ετήσιος διάλογος μεταξύ της 
ΕΕ και του Βιετνάμ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα με τη συμμετοχή της τοπικής 
και της διεθνούς κοινωνίας των πολιτών, 
και να ληφθούν υπόψη οι πληροφορίες που 
λαμβάνονται από τους σχετικούς διεθνείς 
οργανισμούς· ζητεί ο διάλογος να είναι 
προσανατολισμένος προς συγκεκριμένα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει πλήρως τον διάλογο 
μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ο οποίος είναι 
ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να 
συζητηθούν ζητήματα που σχετίζονται με 
τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί να 
ενισχυθεί ο ετήσιος διάλογος μεταξύ της 
ΕΕ και του Βιετνάμ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα με τη συμμετοχή της τοπικής 

4. υποστηρίζει πλήρως τον διάλογο 
μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ο οποίος δίνει τη 
δυνατότητα να συζητούνται συνεχώς 
ζητήματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· ζητεί να ενισχυθεί ο ετήσιος 
διάλογος μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη 
συμμετοχή της τοπικής και της διεθνούς 
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και της διεθνούς κοινωνίας των πολιτών, 
και να ληφθούν υπόψη οι πληροφορίες που 
λαμβάνονται από τους σχετικούς διεθνείς 
οργανισμούς·

κοινωνίας των πολιτών, και να ληφθούν 
υπόψη οι πληροφορίες που λαμβάνονται 
από τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς·

Or. en

Τροπολογία 20
Fabio Massimo Castaldo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. αναγνωρίζει τη ζωτική σημασία 
που έχει το έργο των υπερασπιστών των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων για τη 
δημοκρατική διαδικασία· επισημαίνει ότι 
η κατάσταση των υπερασπιστών των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων (ΥΑΔ) στο 
Βιετνάμ επιδεινώθηκε πρόσφατα και ότι 
ο αριθμός των ΥΑΔ που συνελήφθησαν 
εντός του 2018 είναι υψηλότερος από τον 
αριθμό αυτών που συνελήφθησαν από το 
2013 έως το 2017· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και την κυβέρνηση του Βιετνάμ 
να ελευθερώσουν όλους τους αυθαίρετα 
κρατούμενους ακτιβιστές υπέρ των 
ανθρώπινων, των εργασιακών και των 
θρησκευτικών δικαιωμάτων και υπέρ του 
περιβάλλοντος, τους δημοσιογράφους και 
τους μπλόγκερ, μεταξύ των οποίων 
οι Tran Huynh Duy Thuc, Hoang Duc 
Binh, Tran Thi Nga, Le Dinh Luong, Ngo 
Hao, Luu Van Vinh, Ho Duc Hoa, Tran 
Anh Kim, Nguyen Trung Ton, Nguyen 
Trung Truc, Truong Minh Duc, Le 
Thanh Tung, Nguyen Van Duc Do, Tran 
Thi Xuan και Ho Duc Hoa·

Or. en

Τροπολογία 21
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Irina Von Wiese
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. αναγνωρίζει ότι η κοινωνία των 
πολιτών του Βιετνάμ δεν επιτρέπεται να 
λειτουργεί ελεύθερα και χωρίς τους 
περιορισμούς που επιβάλλει η κρατική 
παρέμβαση· εκφράζει την ανησυχία ότι η 
σύσταση των εγχώριων συμβουλευτικών 
ομάδων (ΕΣΟ), κατά τα προβλεπόμενα 
στη συμφωνία, θα μπορούσε να 
υπονομευτεί από την έλλειψη ελευθερίας 
της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι στο Βιετνάμ, η οποία 
συχνά χρησιμοποιείται από τις κρατικές 
αρχές για τον εκφοβισμό, τη φίμωση και 
τον περιορισμό του έργου των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· 
καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι ομάδες της κοινωνίας 
των πολιτών που περιλαμβάνονται στις 
ΕΣΟ θα μπορούν να λειτουργούν 
ανεξάρτητα, αμερόληπτα, συστηματικά 
και με ασφάλεια από οποιεσδήποτε 
επιπτώσεις·

Or. en

Τροπολογία 22
Heidi Hautala
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη διατάξεων σχετικά με τις 
υποχρεώσεις των επενδυτών, 
συμπεριλαμβανομένων δεσμευτικών 
προτύπων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
νομοθεσία για τη θέσπιση υποχρεωτικών 
και εκτελεστών κανόνων δέουσας 
επιμέλειας σε τομείς όπως η βιομηχανία 
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ένδυσης·

Or. en

Τροπολογία 23
Heidi Hautala
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. καλεί την ΕΕ και το Βιετνάμ να 
θεσπίσουν, με πρόσθετο πρωτόκολλο στη 
ΣΠΕ, ανεξάρτητο μηχανισμό 
παρακολούθησης και υποβολής 
καταγγελιών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, ο οποίος θα παρέχει στους 
θιγόμενους πολίτες και τοπικούς φορείς 
δυνατότητα αποτελεσματικής προσφυγής 
σε μέσα έννομης προστασίας και ένα 
εργαλείο για την αντιμετώπιση των 
πιθανών αρνητικών επιπτώσεων της 
ΣΠΕ στα ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 24
Heidi Hautala
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι η ΣΠΕ είναι 
σημαντική, διότι συμβάλλει στη βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου, στην προώθηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και της 
σταθερότητας, και στην προαγωγή του 
κράτους δικαίου, της χρηστής 
διακυβέρνησης, της αειφόρου ανάπτυξης 
και του σεβασμού των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, επιτρέποντας 

5. υπογραμμίζει τη σημασία που θα 
πρέπει να έχει η ΣΠΕ στη βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου, στην προώθηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και της 
σταθερότητας· εκφράζει τη λύπη του για 
την έλλειψη δεσμευτικού και εκτελεστού 
κεφαλαίου για το εμπόριο και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, το οποίο θα συμβάλει στην 
προαγωγή του κράτους δικαίου, της 
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παράλληλα στην ΕΕ να προωθήσει τους 
στόχους της για ειρήνη και σταθερότητα 
στην περιοχή.

χρηστής διακυβέρνησης, της αειφόρου 
ανάπτυξης και του σεβασμού των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, 
επιτρέποντας παράλληλα στην ΕΕ να 
προωθήσει τους στόχους της για ειρήνη 
και σταθερότητα στην περιοχή· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και άλλες πτυχές 
της βιώσιμης ανάπτυξης δεν καλύπτονται 
από το Σύστημα Επενδυτικών 
Δικαστηρίων (ICS) ως υποχρεώσεις του 
επενδυτή·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι η ΣΠΕ είναι 
σημαντική, διότι συμβάλλει στη βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου, στην προώθηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και της 
σταθερότητας, και στην προαγωγή του 
κράτους δικαίου, της χρηστής 
διακυβέρνησης, της αειφόρου ανάπτυξης 
και του σεβασμού των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, επιτρέποντας 
παράλληλα στην ΕΕ να προωθήσει τους 
στόχους της για ειρήνη και σταθερότητα 
στην περιοχή.

5. υπογραμμίζει ότι η ΣΠΕ είναι 
σημαντική, διότι συμβάλλει στη βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου, στην προώθηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και της 
σταθερότητας, επιτρέποντας παράλληλα 
στην ΕΕ να προωθήσει τους στόχους της 
για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.

Or. en

Τροπολογία 26
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Irina Von Wiese

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι η ΣΠΕ είναι 
σημαντική, διότι συμβάλλει στη βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου, στην προώθηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και της 
σταθερότητας, και στην προαγωγή του 
κράτους δικαίου, της χρηστής 
διακυβέρνησης, της αειφόρου ανάπτυξης 
και του σεβασμού των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, επιτρέποντας 
παράλληλα στην ΕΕ να προωθήσει τους 
στόχους της για ειρήνη και σταθερότητα 
στην περιοχή.

5. υπογραμμίζει ότι η ΣΠΕ είναι 
σημαντική, διότι συμβάλλει στη βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου, στην προώθηση της 
ευημερίας και της σταθερότητας, και στην 
προαγωγή του κράτους δικαίου, της 
χρηστής διακυβέρνησης, της αειφόρου 
ανάπτυξης και του σεβασμού των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, 
επιτρέποντας παράλληλα στην ΕΕ να 
προωθήσει τους στόχους της για ειρήνη 
και σταθερότητα στην περιοχή· τονίζει ότι 
η ακλόνητη στήριξη των εν λόγω 
οικουμενικών αξιών αποτελεί μέρος των 
όρων οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ 
της ΕΕ και τρίτου κράτους· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι δείκτες 
αναφοράς για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
τηρούνται πλήρως μετά την έναρξη 
ισχύος της συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 27
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ο ποινικός κώδικας του 
Βιετνάμ ποινικοποιεί de facto την κριτική 
κατά της κυβέρνησης και, ως εκ τούτου, 
καθιστά σχεδόν αδύνατη τη διασφάλιση 
της ελεύθερης, ανοικτής και ανεξάρτητης 
παρακολούθησης της εφαρμογής και του 
αντικτύπου της ΣΕΣ και της ΣΕΣΣ, 
καθώς και την πλήρη άσκηση των 
εργασιακών δικαιωμάτων που 
κατοχυρώνονται στις βασικές συμβάσεις 
της ΔΟΕ που έχει κυρώσει ή έχει 
υποσχεθεί να κυρώσει το Βιετνάμ·

Or. en
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Τροπολογία 28
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. εκφράζει τη λύπη του για τη μη 
διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και καλεί την 
Επιτροπή να προβεί στη διενέργειά της 
πριν από την έναρξη ισχύος της 
συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 29
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 γ. θεωρεί βαθιά λυπηρό το γεγονός 
ότι η ΣΠΕ δεν περιλαμβάνει υποχρέωση 
σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
από τις επιχειρήσεις και ότι η ρήτρα 
απλώς ενθαρρύνει και προωθεί τις 
οικειοθελείς δεσμεύσεις· ζητεί, ως εκ 
τούτου, να υπάρχει ρήτρα που θα 
δεσμεύει τα κράτη να τηρούν και να 
σέβονται πλήρως τα ανθρώπινα 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 30
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 δ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 δ. πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να 
βελτιωθούν το κράτος δικαίου, η χρηστή 
διακυβέρνηση, η βιώσιμη ανάπτυξη και ο 
σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
στο Βιετνάμ· συνιστά στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο 
έγκρισης της συμφωνίας μόνον εφόσον η 
κυβέρνηση του Βιετνάμ συμφωνήσει με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 
χρονοδιάγραμμα για τη βελτίωση των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, 
συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για 
αναθεωρήσεις των πτυχών εκείνων του 
ποινικού κώδικα που επί του παρόντος 
περιορίζουν την ελευθερία του λόγου, του 
συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι·

Or. en

Τροπολογία 31
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. τονίζει ότι ο αγώνας για τη 
δικαίωση των εκατομμυρίων θυμάτων 
του Agent Orange και η αποτοξίνωση του 
εδάφους θα πρέπει να αποτελέσουν 
απόλυτη προτεραιότητα στο πλαίσιο 
μελλοντικών συμφωνιών ΕΕ-Βιετνάμ· 
θεωρεί ότι η απόφαση του Σαν 
Φρανσίσκο, της 10ης Αυγούστου 2018, 
κατά της Monsanto δημιουργεί στέρεη 
νομική βάση για την επίλυση παρόμοιων 
ζητημάτων· επαναλαμβάνει, ως εκ 
τούτου, ότι η ΕΕ θα πρέπει να κάνει ό,τι 
είναι δυνατόν για να στηρίξει ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την 
αντιμετώπιση της βλάβης που έχουν 
υποστεί οι άνθρωποι και το περιβάλλον 
από το Agent Orange, μεταξύ άλλων 
παρέχοντας στήριξη στη Βιετναμέζικη 
Ένωση Θυμάτων του Agent 
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Orange/Διοξίνης (VAVA) στο πλαίσιο της 
δικαστικής της προσφυγής κατά χημικών 
εταιρειών των ΗΠΑ που παράγουν Agent 
Orange·

Or. es

Τροπολογία 32
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε με το 
Βιετνάμ διαπραγματεύσεις για μια ΣΠΕ 
χωρίς να διενεργήσει εκτίμηση 
επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, 
παραβιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τις 
δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις της, και 
καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 
εκτίμηση επιπτώσεων πριν από την 
έναρξη ισχύος της συμφωνίας·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι τα 
καθεστώτα που θεσπίζονται από τη 
συμφωνία προστασίας των επενδύσεων 
δεν διαθέτουν επαρκείς ρήτρες ώστε να 
υποχρεώνουν τα κράτη να σέβονται, να 
προστατεύουν και να τηρούν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, και παρέχουν 
περιορισμένες εγγυήσεις για 
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αποτελεσματικά μέσα προσφυγής σε 
ανθρώπους των οποίων τα θεμελιώδη 
δικαιώματα παραβιάζονται από τον 
επενδυτή ή από το κράτος υποδοχής·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 γ. ζητεί τη δημιουργία ανεξάρτητου 
μηχανισμού υποβολής καταγγελιών, ο 
οποίος θα παρέχει στους θιγόμενους 
πολίτες και φορείς αποτελεσματικά μέσα 
προσφυγής για την αντιμετώπιση των 
πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 δ. σημειώνει ότι η νομολογία των 
επενδυτικών δικαστηρίων (ICS) δεν 
επαρκεί για να εξασφαλιστεί ερμηνεία που 
συνάδει με τα πρότυπα για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, και ότι τα επενδυτικά 
δικαστήρια συχνά δεν τα λαμβάνουν 
επαρκώς υπόψη·

Or. en
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Τροπολογία 36
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 ε. πιστεύει ότι ο ασύμμετρος 
χαρακτήρας του συστήματος 
επενδυτικών δικαστηρίων (ICS), η 
έλλειψη υποχρεώσεων των επενδυτών 
όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και το υπέρογκο κόστος που συνδέεται με 
το ICS περιορίζουν την πρόσβαση και τη 
δυνατότητα προσφυγής της κοινωνίας 
των πολιτών· απαιτεί το σύστημα αυτό να 
μην περιορίζει την ικανότητα του 
κράτους να εκπληρώνει την υποχρέωσή 
του προστασίας των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, ούτε να αποτρέπει τις 
επιχειρήσεις από το να σέβονται τα 
δικαιώματα αυτά·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 στ. ζητεί να μεταρρυθμιστεί το ICS 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το εν 
λόγω επενδυτικό δικαστήριο θα είναι σε 
θέση να εφαρμόζει συστηματικά και 
αυστηρά το διεθνές δίκαιο των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, το 
περιβαλλοντικό και το εργατικό δίκαιο 
και να αποδίδει επαρκή βαρύτητα στις 
διεθνείς υποχρεώσεις που αφορούν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και στη 
λογοδοσία των εταιρικών επενδυτών όσον 
αφορά την τήρηση των ανθρώπινων 
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δικαιωμάτων·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 ζ. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η συμμετοχή του amicus 
curiae δεν μπορεί να θεωρηθεί 
αποτελεσματική, δεδομένου ότι τα 
επενδυτικά δικαστήρια έχουν πλήρη 
διακριτική ευχέρεια να αποφασίζουν εάν 
θα κάνουν δεκτές τις παρατηρήσεις του 
amicus curiae και η δυνατότητα αυτή 
συχνά απορρίπτεται ή περιορίζεται από 
τα δικαστήρια·

Or. en

Τροπολογία 39
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 η. ζητεί μια δεσμευτική και 
εκτελεστή ρήτρα στη ΣΠΕ για την 
προστασία των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων από τα κράτη, μεταξύ 
άλλων μέσω της ρύθμισης και του 
ελέγχου των επιχειρήσεων, και μια 
υποχρεωτική ρήτρα που να υπενθυμίζει 
ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να 
συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το 
περιβάλλον·
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Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 θ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 θ. καλεί την ΕΕ και το Βιετνάμ να 
συνεργαστούν για την εκπόνηση ενός 
σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση 
της παιδικής εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του αναγκαίου 
πλαισίου δέουσας επιμέλειας για τις 
επιχειρήσεις·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ι (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 ι. ζητεί, ως εκ τούτου, από το ΕΚ να 
εγκρίνει τις συμφωνίες μόνο εφόσον 
εξασφαλιστεί η νομική και 
αποτελεσματική προστασία των 
συστάσεων αυτών·

Or. en


