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Módosítás 1
Phil Bennion

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
fejlődés és a multilateralizmus fontos 
eszköz az emberek életének javításához; 
rámutat arra, hogy a beruházásvédelmi 
megállapodás egyik célkitűzése az EU és 
Vietnám közötti gazdasági, kereskedelmi 
és beruházási kapcsolat megerősítése a 
fenntartható fejlődés célkitűzésével 
összhangban, valamint a kereskedelem és a 
beruházások olyan módon történő 
előmozdítása, amely figyelembe veszi a 
magas szintű környezetvédelmet és 
munkavédelmet, valamint a vonatkozó, 
nemzetközileg elismert normákat és 
megállapodásokat;

1. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
fejlődés és a multilateralizmus fontos 
eszköz az emberek életének javításához; 
rámutat arra, hogy a beruházásvédelmi 
megállapodás egyik célkitűzése az EU és 
Vietnám közötti gazdasági, kereskedelmi 
és beruházási kapcsolat megerősítése a 
fenntartható fejlődés célkitűzésével 
összhangban, valamint a kereskedelem és a 
beruházások előmozdítása e megállapodás 
keretében a nemzetközi emberi jogi 
normák maradéktalan betartásával, 
figyelembe véve a magas szintű 
környezetvédelmet és munkavédelmet, 
valamint a vonatkozó, nemzetközileg 
elismert normákat és megállapodásokat; 
sajnálatát fejezi ki e tekintetben, hogy a 
fenntartható fejlődésről szóló fejezet 
szövege nem támaszt kötelezettségeket, 
hanem csak egy nem kötelező erejű 
hatáskörökkel rendelkező szakértői 
testület mobilizálását teszi lehetővé, amely 
ajánlásokat bocsáthat ki és előmozdíthatja 
a párbeszédet; 

Or. en

Módosítás 2
Traian Băsescu

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
fejlődés és a multilateralizmus fontos 
eszköz az emberek életének javításához; 
rámutat arra, hogy a beruházásvédelmi 

1. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
fejlődés és a multilateralizmus fontos 
eszköz az emberek életének javításához; 
rámutat arra, hogy a beruházásvédelmi 
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megállapodás egyik célkitűzése az EU és 
Vietnám közötti gazdasági, kereskedelmi 
és beruházási kapcsolat megerősítése a 
fenntartható fejlődés célkitűzésével 
összhangban, valamint a kereskedelem és a 
beruházások olyan módon történő 
előmozdítása, amely figyelembe veszi a 
magas szintű környezetvédelmet és 
munkavédelmet, valamint a vonatkozó, 
nemzetközileg elismert normákat és 
megállapodásokat;

megállapodás egyik célkitűzése az EU és 
Vietnám közötti gazdasági, kereskedelmi 
és beruházási kapcsolat megerősítése a 
fenntartható fejlődés célkitűzésével 
összhangban, valamint a kereskedelem és a 
beruházások olyan módon történő 
előmozdítása, amely összahngban áll a 
magas szintű környezetvédelemmel és 
munkavédelemmel, valamint az EU által 
felvállalt emberi jogi normákkal és a 
vonatkozó, nemzetközileg elismert 
normákkal és megállapodásokkal;

Or. en

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

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
fejlődés és a multilateralizmus fontos 
eszköz az emberek életének javításához; 
rámutat arra, hogy a beruházásvédelmi 
megállapodás egyik célkitűzése az EU és 
Vietnám közötti gazdasági, kereskedelmi 
és beruházási kapcsolat megerősítése a 
fenntartható fejlődés célkitűzésével 
összhangban, valamint a kereskedelem és a 
beruházások olyan módon történő 
előmozdítása, amely figyelembe veszi a 
magas szintű környezetvédelmet és 
munkavédelmet, valamint a vonatkozó, 
nemzetközileg elismert normákat és 
megállapodásokat;

1. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
fejlődés és a multilateralizmus fontos 
eszköz az emberek életének javításához; 
rámutat arra, hogy a beruházásvédelmi 
megállapodás egyik célkitűzése az EU és 
Vietnám közötti gazdasági, kereskedelmi 
és beruházási kapcsolat megerősítése a 
fenntartható fejlődés célkitűzésével 
összhangban, valamint a kereskedelem és a 
beruházások előmozdítása az emberi jogok 
maradéktalan betartásával, figyelembe 
véve a nemzetközileg elismert 
környezetvédelmi és munkavédelmi 
normákat és megállapodásokat;

Or. en

Módosítás 4
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Véleménytervezet
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1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a rámutat, hogy 1962 és 1971 között 
az Egyesült Államok mintegy 80 millió 
liter Agent Orange-ot permetezett szét a 
dél-vietnámi erdők és szántóföldek felett 
azért, hogy a helyi lakosságot megfossza 
az élelmiszertől és megakadályozza a 
nemzeti felszabadítási mozgalom és a 
gerillák előretörését; rámutat, hogy ez a 
szer beszirvárgott a földalatti vizekbe és 
folyókba, súlyos fizikai és mentális 
problémákat okozva mintegy 3 millió 
vietnáminak; rámutat, hogy 1 millió 
vietnámi mind a mai napig súlyos 
következményekkel néz szembe, ideértve a 
150 000 születési rendellenességben 
szenvedőket;

Or. es

Módosítás 5
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. fájlalja, hogy az Európai Bizottság 
nem hajtotta végre az EU–Vietnám 
beruházásvédelmi megállapodás emberi 
jogi hatásvizsgálatát, ami ellentétes az 
európai ombudsman 2015. évi 
határozatának szellemével, valamint az 
emberi jogokra és a demokráciára 
vonatkozó uniós cselekvési tervvel; 
felhívja az Európai Bizottságot, hogy a 
beruházásvédelmi megállapodás 
ratifikálása előtt hajtson végre emberi jogi 
hatásvizsgálatot;

Or. en



PE643.186v01-00 6/25 AM\1192535HU.docx

HU

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

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az EU és Vietnám közötti 
fokozott politikai párbeszédet és a legújabb 
lehetőségeket, amelyek elősegítik az 
emberi jogi aggályok kezelését a 
partnerségi és együttműködési 
megállapodás 35. cikke és a 
szabadkereskedelmi megállapodás 13. 
cikke értelmében létrehozott intézményi 
mechanizmusok keretében; úgy véli, hogy 
ezek a cikkek biztosítják a 
beruházásvédelmi megállapodással 
kapcsolatos emberi jogi aggályok 
kezeléséhez szükséges eszközöket;

2. üdvözli az EU és Vietnám közötti 
fokozott politikai párbeszédet és a legújabb 
lehetőségeket, amelyek elősegítik az 
emberi jogi aggályok kezelését a 
partnerségi és együttműködési 
megállapodás 35. cikke és a 
szabadkereskedelmi megállapodás 13. 
cikke értelmében létrehozott intézményi 
mechanizmusok keretében; megismétli, 
hogy ezek a cikkek önmagukban nem 
biztosítják a beruházásvédelmi 
megállapodás végrehajtásával kapcsolatos 
emberi jogi aggályok kezeléséhez 
szükséges eszközöket, és ily módon azokat 
az EU és a tagállamai általi sokkal 
szigorúbb ellenőrzésnek kell követnie egy 
független ellenőrzési és panaszkezelési 
mechanizmus keretében, amely 
elsősorban az emberi jogi hatások 
folyamatos értékelésére irányulna;

Or. en

Módosítás 7
Phil Bennion

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az EU és Vietnám közötti 
fokozott politikai párbeszédet és a 
legújabb lehetőségeket, amelyek elősegítik 
az emberi jogi aggályok kezelését a 
partnerségi és együttműködési 
megállapodás 35. cikke és a 
szabadkereskedelmi megállapodás 13. 
cikke értelmében létrehozott intézményi 
mechanizmusok keretében; úgy véli, hogy 

2. üdvözli az EU és Vietnám közötti 
fokozott politikai párbeszédet és 
annak lehetőségét, hogy az emberi jogi 
aggályokat a partnerségi és 
együttműködési megállapodás 35. cikke és 
a szabadkereskedelmi megállapodás 13. 
cikke értelmében létrehozott intézményi 
mechanizmusok keretében lehet kezelni; 
tudomásul veszi, hogy mégha egy Fél 
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ezek a cikkek biztosítják a 
beruházásvédelmi megállapodással 
kapcsolatos emberi jogi aggályok 
kezeléséhez szükséges eszközöket;

egyoldalúan megfelelő intézkedéseket is 
hozhat, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a 
másik Fél súlyosan megsértette a 
partnerségi és együttműködési 
megállapodást, ezek az intézkedések a 
Felek teljes mérlegelési 
jogkörével történnek és az EU korábban 
soha sem függesztett fel kereskedelmi 
megállapodást;

Or. en

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

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az EU és Vietnám közötti 
fokozott politikai párbeszédet és a 
legújabb lehetőségeket, amelyek elősegítik 
az emberi jogi aggályok kezelését a 
partnerségi és együttműködési 
megállapodás 35. cikke és a 
szabadkereskedelmi megállapodás 13. 
cikke értelmében létrehozott intézményi 
mechanizmusok keretében; úgy véli, hogy 
ezek a cikkek biztosítják a 
beruházásvédelmi megállapodással 
kapcsolatos emberi jogi aggályok 
kezeléséhez szükséges eszközöket;

2. üdvözli az EU és Vietnám közötti 
fokozott politikai párbeszédet és annak 
lehetőségét, hogy az emberi jogi 
aggályokat a partnerségi és 
együttműködési megállapodás 35. cikke és 
a szabadkereskedelmi megállapodás 13. 
cikke értelmében létrehozott intézményi 
mechanizmusok keretében lehet kezelni; 
tudomásul veszi, hogy mégha egy Fél 
egyoldalúan megfelelő intézkedéseket is 
hozhat, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a 
másik Fél súlyosan megsértette a 
partnerségi és együttműködési 
megállapodást, ezek az intézkedések a 
Felek teljes mérlegelési jogkörével 
történnek és rendkívül kivételes esetekben 
használandók;

Or. en

Módosítás 9
Traian Băsescu

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az EU és Vietnám közötti 
fokozott politikai párbeszédet és a legújabb 
lehetőségeket, amelyek elősegítik az 
emberi jogi aggályok kezelését a 
partnerségi és együttműködési 
megállapodás 35. cikke és a 
szabadkereskedelmi megállapodás 13. 
cikke értelmében létrehozott intézményi 
mechanizmusok keretében; úgy véli, hogy 
ezek a cikkek biztosítják a 
beruházásvédelmi megállapodással 
kapcsolatos emberi jogi aggályok 
kezeléséhez szükséges eszközöket;

2. üdvözli az EU és Vietnám közötti 
fokozott politikai párbeszédet és a legújabb 
lehetőségeket, amelyek elősegítik az 
emberi jogi jogsértések kezelését a 
partnerségi és együttműködési 
megállapodás 35. cikke és a 
szabadkereskedelmi megállapodás 13. 
cikke értelmében létrehozott intézményi 
mechanizmusok keretében; úgy véli, hogy 
ezek a cikkek egy időszakos értékelési 
rendszerrel együttesen biztosítják a 
beruházásvédelmi megállapodással 
kapcsolatos emberi jogi aggályok 
kezeléséhez szükséges eszközöket;

Or. en

Módosítás 10
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. üdvözli az EU és Vietnám közötti 
fokozott politikai párbeszédet és a legújabb 
lehetőségeket, amelyek elősegítik az 
emberi jogi aggályok kezelését a 
partnerségi és együttműködési 
megállapodás 35. cikke és a 
szabadkereskedelmi megállapodás 13. 
cikke értelmében létrehozott intézményi 
mechanizmusok keretében; úgy véli, hogy 
ezek a cikkek biztosítják a 
beruházásvédelmi megállapodással 
kapcsolatos emberi jogi aggályok 
kezeléséhez szükséges eszközöket;

2. üdvözli az EU és Vietnám közötti 
fokozott politikai párbeszédet és a legújabb 
lehetőségeket, amelyek elősegítik az 
emberi jogi aggályok kezelését a 
partnerségi és együttműködési 
megállapodás 35. cikke és a 
szabadkereskedelmi megállapodás 13. 
cikke értelmében létrehozott intézményi 
mechanizmusok keretében; úgy véli 
azonban, hogy ezek a cikkek nem 
biztosítják kellőképpen a 
beruházásvédelmi megállapodással 
kapcsolatos emberi jogi aggályok 
kezelésének eszközeit;

Or. en
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Módosítás 11
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2 a. rámutat, hogy minden Félnek 
tiszteletben kell tartania az emberi jogokat 
és e tekintetben a francia kormánynak 
felelősséget kell vállalnia a gyarmatosítás 
során Vietnámban általa elkövetett 
bűncselekményekért, többek között 20 000 
vietnámi ellenálló harcos bebörtönzéséért 
a Poulo-Condor koncentrációs és 
kényszermunkatáborban; úgy véli ezért, 
hogy a Vietnámi Szocialista 
Köztársasággal kötött minden 
megállapodásnak tartalmaznia kell azt a 
követelést, hogy a francia hatóságok 
készítsék el azon vietnámi ellenállók 
jegyzékét, akiket fogva tartottak, és akik 
meghaltak a Côn Đảo szigeten a francia 
megszállás alatt;

Or. es

Módosítás 12
Traian Băsescu

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a partnerségi és 
együttműködési megállapodás 35. cikke 
értelmében a Felek megállapodnak abban, 
hogy együttműködnek az emberi jogok 
előmozdítása és védelme terén, többek 
között azon nemzetközi emberi jogi 
eszközök végrehajtása tekintetében, 
amelyeknek részes felei;

3. hangsúlyozza, hogy a partnerségi és 
együttműködési megállapodás VI. címe 
értelmében a Felek megállapodnak abban, 
hogy együttműködnek az emberi jogok 
előmozdítása és védelme, a nemek közötti 
egyenlőség, az éghajlatváltozás, a 
migráció, az egészségügy, az oktatás és 
képzés, a társadalmi-gazdasági fejlődés és 
a közigazgatás reformja terén, és 
elkötelezik magukat annak biztosítása 
érdekében, hogy az EU által előmozdított 
magas szintű normák és értékek 
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eljussanak külföldre és tükröződjenek az 
eljövendő vietnámi reformokban, többek 
között azon nemzetközi emberi jogi 
eszközök végrehajtása tekintetében, 
amelyeknek részes felei;

Or. en

Módosítás 13
Jytte Guteland

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a partnerségi és 
együttműködési megállapodás 35. cikke 
értelmében a Felek megállapodnak abban, 
hogy együttműködnek az emberi jogok 
előmozdítása és védelme terén, többek 
között azon nemzetközi emberi jogi 
eszközök végrehajtása tekintetében, 
amelyeknek részes felei;

3. hangsúlyozza, hogy a partnerségi és 
együttműködési megállapodás 35. cikke 
értelmében a Felek megállapodnak abban, 
hogy együttműködnek az emberi jogok 
előmozdítása és védelme terén, többek 
között azon nemzetközi emberi jogi 
eszközök végrehajtása tekintetében, 
amelyeknek részes felei; hangsúlyozza, 
hogy a Feleknek és a befektetőknek 
tiszteletben kell tartaniuk valamennyi 
nemzetközi emberi jogi normát és 
kötelezettséget; hangsúlyozza, hogy az 
OECD multinacionális vállalkozásokra 
vonatkozó irányelvei és az üzleti és emberi 
jogokra vonatkozó irányadó ENSZ-
alapelvek értelmében a befektetőkre 
felelősség hárul;

Or. en

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

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a partnerségi és 3. hangsúlyozza, hogy a partnerségi és 
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együttműködési megállapodás 35. cikke 
értelmében a Felek megállapodnak abban, 
hogy együttműködnek az emberi jogok 
előmozdítása és védelme terén, többek 
között azon nemzetközi emberi jogi 
eszközök végrehajtása tekintetében, 
amelyeknek részes felei;

együttműködési megállapodás 35. cikke 
értelmében a Felek megállapodnak abban, 
hogy együttműködnek az emberi jogok 
előmozdítása és védelme terén, többek 
között azon nemzetközi emberi jogi 
eszközök végrehajtása tekintetében, 
amelyeknek részes felei; aggodalommal 
állapítja meg, hogy ez elégtelennek 
bizonyult, hiszen a partnerségi és 
együttműködési megállapodás 
hatálybalépése óta folytatódtak a súlyos 
emberi jogi visszaélések;

Or. en

Módosítás 15
Phil Bennion

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a partnerségi és 
együttműködési megállapodás 35. cikke 
értelmében a Felek megállapodnak abban, 
hogy együttműködnek az emberi jogok 
előmozdítása és védelme terén, többek 
között azon nemzetközi emberi jogi 
eszközök végrehajtása tekintetében, 
amelyeknek részes felei;

3. hangsúlyozza, hogy a partnerségi és 
együttműködési megállapodás 35. cikke 
értelmében a Felek megállapodnak abban, 
hogy együttműködnek az emberi jogok 
előmozdítása és védelme terén, többek 
között azon nemzetközi emberi jogi 
eszközök végrehajtása tekintetében, 
amelyeknek részes felei; aggodalommal 
állapítja meg, hogy a partnerségi és 
együttműködési megállapodás 
hatálybalépése óta elharapóztak a súlyos 
emberi jogi visszaélések;

Or. en

Módosítás 16
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. teljes mértékben támogatja az EU 
és Vietnám közötti emberi jogi 
párbeszédet, amely igen hatékony módja 
az emberi jogokkal kapcsolatos kérdések 
megvitatásának; kéri az EU és Vietnám 
közötti éves emberi jogi párbeszéd 
megerősítését a helyi és nemzetközi civil 
társadalom bevonásával, valamint 
figyelembe véve a vonatkozó nemzetközi 
szervezetektől kapott információkat;

4. teljes mértékben támogatja az EU 
és Vietnám közötti emberi jogi 
párbeszéddel kapcsolatos valódi és 
eredményorientált kötelezettségvállalást, 
többek között a kétoldalú emberi jogi 
párbeszéd és más magas szintű találkozó 
keretében; kéri az EU és Vietnám közötti 
éves emberi jogi párbeszéd megerősítését a 
független helyi civil társadalmi 
szervezetek és emberijog-védők 
bevonásával;  hangsúlyozza e tekintetben, 
hogy az Európai Bizottságnak és az 
EKSZ-nek különleges figyelmet kell 
fordítania arra, hogy a független civil 
társadalom erőteljes elnyomás alatt áll, és 
az üldöztetéstől és megtorlástól tartva 
nagymértékben rejtve működik; 
hangsúlyozza, hogy e párbeszédek során 
az egyedi eseteket fel kell vetni és nyomon 
kell követni; felszólít arra, hogy a 
vonatkozó nemzetközi szervezetektől 
kapott információkat e párbeszédek során 
vegyék figyelembe;

Or. en

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

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. teljes mértékben támogatja az EU 
és Vietnám közötti emberi jogi 
párbeszédet, amely igen hatékony módja 
az emberi jogokkal kapcsolatos kérdések 
megvitatásának; kéri az EU és Vietnám 
közötti éves emberi jogi párbeszéd 
megerősítését a helyi és nemzetközi civil 
társadalom bevonásával, valamint 
figyelembe véve a vonatkozó nemzetközi 
szervezetektől kapott információkat;

4. teljes mértékben támogatja az EU 
és Vietnám közötti emberi jogi 
párbeszédet, amely egy módja az emberi 
jogokkal kapcsolatos kérdések 
megvitatásának; sajnálja, hogy az EU és 
Vietnám közötti emberi jogi párbeszédek 
számos fordulója után sincs még 
kézzelfogható eredmény; sajnálja továbbá, 
hogy legalább két alkalommal Vietnám 
aktivistákat tartóztatott le éppen a 
párbeszédek kezdete előtt; kéri az EU és 
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Vietnám közötti éves emberi jogi 
párbeszéd megerősítését a helyi és 
nemzetközi civil társadalom bevonásával, 
valamint figyelembe véve a vonatkozó 
nemzetközi szervezetektől kapott 
információkat; kéri, hogy a párbeszéd 
konkrét eredményekre fókuszáljon; 
aggodalommal szemléli, hogy a vietnámi 
civil társadalom erőteljes elnyomás alatt 
áll, és az üldöztetéstől és megtorlástól 
tartva nagymértékben rejtve működik;

Or. en

Módosítás 18
Phil Bennion

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. teljes mértékben támogatja az EU 
és Vietnám közötti emberi jogi 
párbeszédet, amely igen hatékony módja 
az emberi jogokkal kapcsolatos kérdések 
megvitatásának; kéri az EU és Vietnám 
közötti éves emberi jogi párbeszéd 
megerősítését a helyi és nemzetközi civil 
társadalom bevonásával, valamint 
figyelembe véve a vonatkozó nemzetközi 
szervezetektől kapott információkat;

4. teljes mértékben támogatja az EU 
és Vietnám közötti emberi jogi 
párbeszédet, amely egy módja az emberi 
jogokkal kapcsolatos kérdések 
megvitatásának; sajnálja, hogy e 
párbeszédek során Vietnám fenntartja azt 
a nézetét, hogy a stabilitás megőrzése 
prioritást élvez az emberi jogok 
tiszteletben tartásával szemben; kéri az EU 
és Vietnám közötti éves emberi jogi 
párbeszéd megerősítését a helyi és 
nemzetközi civil társadalom bevonásával, 
valamint figyelembe véve a vonatkozó 
nemzetközi szervezetektől kapott 
információkat; kéri, hogy a párbeszéd 
konkrét eredményekre fókuszáljon;

Or. en

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

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. teljes mértékben támogatja az EU 
és Vietnám közötti emberi jogi 
párbeszédet, amely igen hatékony módja 
az emberi jogokkal kapcsolatos kérdések 
megvitatásának; kéri az EU és Vietnám 
közötti éves emberi jogi párbeszéd 
megerősítését a helyi és nemzetközi civil 
társadalom bevonásával, valamint 
figyelembe véve a vonatkozó nemzetközi 
szervezetektől kapott információkat;

4. teljes mértékben támogatja az EU 
és Vietnám közötti emberi jogi 
párbeszédet, amely lehetővé teszi az 
emberi jogokkal kapcsolatos kérdések 
folyamatos megvitatását; kéri az EU és 
Vietnám közötti éves emberi jogi 
párbeszéd megerősítését a helyi és 
nemzetközi civil társadalom bevonásával, 
valamint figyelembe véve a vonatkozó 
nemzetközi szervezetektől kapott 
információkat;

Or. en

Módosítás 20
Fabio Massimo Castaldo

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. elsimeri az emberijog-védők által a 
demokratikus folyamatban végzett 
nélkülözhetetlen munkát; kiemeli, hogy az 
emberijog-védők helyzete Vietnámban az 
utóbbi időkben romlott, és a 2018-ban 
letartóztatott emberijog-védők száma 
meghaladja a 2013 és 2017 között 
letartóztatottak számát; felszólítja az 
Európai Bizottságot és a vietnámi 
kormányt valamennyi önkényesen 
bebörtönzött emberijog-védő, munkaügyi, 
vallási és környezetvédelmi aktivista, 
valamint újságírók és bloggerek – többek 
között 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 and Ho Duc Hoa – 
szabadon bocsátására;

Or. en
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Módosítás 21
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Irina Von Wiese

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. elismeri, hogy Vietnámban a civil 
társadalom nem működhet szabadon és 
állami beavatkozástól mentesen; 
aggodalmát fejezi ki, hogy a belső 
tanácsadó csoportoknak a megállapodás 
értelmében történő létrehozását alááshatja 
az, hogy Vietnámban hiányzik a 
véleménynyilvánítás, a gyülekezés és az 
egyesülés szabadsága, amit az állami 
hatóságok gyakran a civil társadalmi 
szervezetek megfélemlítésére, 
elhallgattatására és korlátozására 
használnak; e tekintetben kéri a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a 
civil társadalmi csoportok, többek között a 
belső tanácsadó csoportokban részt vevők, 
függetlenül, pártatlanul, teljeskörűen és 
következményektől mentesen 
működhessenek;

Or. en

Módosítás 22
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. sajnálatát fejezi ki a befektetők 
kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések 
hiánya miatt, ideértve a vállalati 
társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó 
kötelező előírásokat is; felszólítja a 
Bizottságot, hogy például a ruhaipar 
tekintetében tegyen javaslatot a kötelező 
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erejű és végrehajtható átvilágítási 
normákat megállapító jogszabályokra;

Or. en

Módosítás 23
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. felhívja az Uniót és Vietnámot egy, 
az emberi jogokra vonatkozó független 
nyomonkövetési és panasztételi 
mechanizmus létrehozására a 
beruházásvédelmi megállapodáshoz 
csatolt kiegészítő jegyzőkönyv révén, 
amely az érintett polgárok és helyi 
érdekelt felek számára hatékony 
jogorvoslatot és a beruházásvédelmi 
megállapodásból eredő esetleges negatív 
emberi jogi hatások kezelésére szolgáló 
eszközt biztosít;

Or. en

Módosítás 24
Heidi Hautala
on behalf of the Verts/ALE Group

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a 
beruházásvédelmi megállapodás fontos 
szerepet játszik Vietnám számára az 
életszínvonal növelésében, a gazdasági 
növekedés és a stabilitás előmozdításában, 
a jogállamiság, a jó kormányzás, a 
fenntartható fejlődés és az emberi jogok 
tiszteletben tartásának elősegítésében, 

5. hangsúlyozza, hogy a 
beruházásvédelmi megállapodásnak fontos 
szerepet kell játszania Vietnám számára az 
életszínvonal növelésében, a gazdasági 
növekedés és a stabilitás előmozdításában; 
sajnálatát fejezi ki egy, a fenntartható 
kereskedelemről és fejlődésről szóló 
kötelező erejű és érvényesíthető fejezetet 
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miközben lehetővé teszi az EU számára, 
hogy támogassa a béke és a stabilitás 
célkitűzéseit a régióban.

hiánya miatt, amely hozzájárulna a 
jogállamiság, a jó kormányzás, a 
fenntartható fejlődés és az emberi jogok 
tiszteletben tartásának előmozdításához 
Vietnámban, miközben lehetővé teszi az 
EU számára, hogy támogassa a béke és a 
stabilitás célkitűzéseit a régióban; sajnálja, 
hogy a beruházási vitákkal foglalkozó 
bírósági rendszer nem terjed ki az emberi 
jogokra és a fenntartható fejlődés más 
aspektusaira beruházói 
kötelezettségekként;

Or. en

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

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a 
beruházásvédelmi megállapodás fontos 
szerepet játszik Vietnám számára az 
életszínvonal növelésében, a gazdasági 
növekedés és a stabilitás előmozdításában, 
a jogállamiság, a jó kormányzás, a 
fenntartható fejlődés és az emberi jogok 
tiszteletben tartásának elősegítésében, 
miközben lehetővé teszi az EU számára, 
hogy támogassa a béke és a stabilitás 
célkitűzéseit a régióban.

5. hangsúlyozza, hogy a 
beruházásvédelmi megállapodás fontos 
szerepet játszik az életszínvonal 
növelésében, a gazdasági növekedés és a 
stabilitás előmozdításában, miközben 
lehetővé teszi az EU számára, hogy 
támogassa a béke és a stabilitás 
célkitűzéseit a régióban;

Or. en

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

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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5. hangsúlyozza, hogy a 
beruházásvédelmi megállapodás fontos 
szerepet játszik Vietnám számára az 
életszínvonal növelésében, a gazdasági 
növekedés és a stabilitás előmozdításában, 
a jogállamiság, a jó kormányzás, a 
fenntartható fejlődés és az emberi jogok 
tiszteletben tartásának elősegítésében, 
miközben lehetővé teszi az EU számára, 
hogy támogassa a béke és a stabilitás 
célkitűzéseit a régióban.

5. hangsúlyozza, hogy a 
beruházásvédelmi megállapodás fontos 
szerepet játszik az életszínvonal 
növelésében, a jólét és a stabilitás 
előmozdításában, a jogállamiság, a jó 
kormányzás, a fenntartható fejlődés és az 
emberi jogok tiszteletben tartásának 
elősegítésében, miközben lehetővé teszi az 
EU számára, hogy támogassa a béke és a 
stabilitás célkitűzéseit a régióban; 
hangsúlyozza, hogy ezen egyetemes 
értékek egyértelmű fenntartásának az 
Unió és harmadik államok között létrejövő 
bármely megállapodás feltételes részét kell 
képeznie; felszólítja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy az emberi jogi 
referenciakritériumok teljes mértékben 
teljesüljenek a megállapodás 
hatálybalépését követően;

Or. en

Módosítás 27
Phil Bennion

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 
Vietnám büntető törvénykönyve de facto 
bűncselekménynek minősíti a kormány 
bírálatát, és ezért szinte lehetetlen 
biztosítani a szabadkereskedelmi 
megállapodás és a partnerségi és 
együttműködési megállapodás 
végrehajtásának és hatásának szabad, 
nyílt és független ellenőrzését, valamint az 
ILO azon alapvető egyezményeiben foglalt 
munkavállalói jogok teljes körű 
gyakorlását, amelyeket Vietnám ratifikált 
vagy amelyek ratifikálása mellett 
elkötelezte magát;

Or. en
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Módosítás 28
Phil Bennion

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. sajnálja az emberi jogi hatás 
értékelésének hiányát, és felkéri a 
Bizottságot, hogy még a megállapodás 
hatálybalépése előtt végezzen el egyet;

Or. en

Módosítás 29
Phil Bennion

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. mélységesen sajnálja, hogy a 
beruházásvédelmi megállapodás nem ír 
elő kötelezettséget a vállalatok számára az 
emberi jogok tiszteletben tartására 
vonatkozóan, és hogy a záradék csak 
ösztönzi és támogatja az önkéntes 
kötelezettségvállalásokat; felszólít ezért 
egy kötelező erejű záradékra, amely 
kötelezné az államokat az emberi jogok 
teljes mértékű tiszteletben tartására és az 
azoknak való megfelelésre;

Or. en

Módosítás 30
Phil Bennion

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. úgy véli, hogy Vietnámban fokozni 
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kell a jogállamiságot, a jó kormányzást, a 
fenntartható fejlődést és az emberi jogok 
tiszteletben tartását; javasolja, hogy az 
Európai Parlament csak abban az esetben 
vegye fontolóra egyetértésének 
megadását, ha a vietnámi kormány 
megállapodott egy ütemtervről az Európai 
Bizottsággal a vietnámi emberi jogi 
helyzet javítása céljából, ideértve a 
büntető törvénykönyv azon 
szempontjainak felülvizsgálatára 
vonatkozó javaslatokat, amelyek jelenleg a 
véleménynyilvánítás, az egyesülés és a 
gyülekezés szabadságát sértő 
rendelkezéseket tartalmaznak;

Or. en

Módosítás 31
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy az Agent 
Orange több millió áldozatának 
igazságáért való küzdelemnek és a talaj 
méregtelenítésének elsőrendű 
prioritásként kell szerepelnie az EU és 
Vietnám közötti jövőbeli 
megállapodásokban; úgy véli, hogy a 
Monsanto elleni 2018. augusztus 10-i San 
Francisco-ítélet szilárd jogalapot teremtett 
a hasonló ügyek megoldására; megismétli 
ezért, hogy az EU-nak minden tőle 
telhetőt meg kell tennie egy, az Agent 
Orange által okozott környezeti és emberi 
károk felszámolására irányuló átfogó 
cselekvési terv támogatása érdekében, 
többek között támogatnia kell az Agent 
Orange/Dioxin (VAVA) áldozatainak 
megsegítésére létrejött vietnámi 
szövetséget az Agent Orange-ot előállító 
amerikai egyesült államokbeli vegyipari 
vállalatok ellen indított peres eljárásában;
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Or. es

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

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. sajnálja, hogy az Európai 
Bizottság análkül folytatott tárgyalásokat 
Vietnámmal egy beruházásvédelmi 
megállapodás megkötéséről, hogy emberi 
jogi hatásvizsgálatot végzett volna, és 
ezáltal megsértette saját 
kötelezettségvállalásait és kötelezettségeit, 
felszólítja ezért a Bizottságot, hogy a 
megállapodás hatálybalépése előtt 
végezzen el egyet;

Or. en

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

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. sajnálja, hogy a beruházásvédelmi 
megállapodás által létrehozott rendszerek 
nem tartalmaznak kielégítő záradékokat 
arra vonatkozóan, hogy az államokat az 
emberi jogok tiszteletben tartására, 
védelmére és végrehajtására 
kötelezzék, továbbá korlátozott 
garanciákkal rendelkeznek arra nézve, 
hogy hatékony jogorvoslatot biztosítsanak 
azok számára, akiknek alapvető jogait a 
beruházó vagy a fogadó állam 
megsértette;
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Or. en

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

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c.  kéri ezért egy független 
panasztételi mechanizmus létrehozását, 
amely az érintett polgárok és helyi 
érdekelt felek számára hatékony 
jogorvoslatot biztosít az esetleges negatív 
emberi jogi hatások kezelése érdekében;

Or. en

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

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. megjegyzi, hogy a beruházási 
vitákkal foglalkozó bírósági rendszer 
joggyakorlata nem kielégítő az emberi jogi 
normáknak megfelelő interpretáció 
biztosításához, és a beruházási bíróságok 
gyakran nem vették azokat megfelelően 
figyelembe;

Or. en

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

Véleménytervezet
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5 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5e. úgy véli, hogy a beruházási 
vitákkal foglalkozó bírósági rendszer 
aszimmetrikus jellege, a beruházók 
emberi jogi kötelezettségeinek hiánya, 
valamint a beruházási vitákkal foglalkozó 
bírósági rendszer rendkívül magas 
költségei korlátozzák a civil társadalom 
számára a hozzáférést és a jogorvoslatot; 
megköveteli, hogy ez a rendszer ne 
korlátozza az állam azon képességét, hogy 
eleget tegyen az emberi jogok védelmére 
irányuló kötelezettségének, valamint ne 
akadályozza meg a vállalkozásokat e 
jogok tiszteletben tartásában;

Or. en

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

Véleménytervezet
5 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5f. felszólít a beruházási vitákkal 
foglalkozó bírósági rendszer reformjára 
annak biztosítása érdekében, hogy ez a 
beruházási bíróság képes legyen 
a nemzetközi emberi jogi normák, 
valamint a környezetvédelmi és 
munkajogi követelmények szisztematikus 
és szigorú alkalmazására, és kellő 
jelentőséget tulajdonítson a nemzetközi 
emberi jogi kötelezettségeknek és a 
vállalati befektetők 
elszámoltathatóságának az emberi jogok 
tiszteletben tartása terén;

Or. en
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Módosítás 38
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Véleménytervezet
5 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5g. sajnálja, hogy az amicus curiae 
nem tekinthető hatékony részvételnek, 
mivel a beruházási bíróságok teljes 
mérlegelési jogkörrel rendelkeznek annak 
meghatározására, hogy elfogadják-e az 
amicus curiae leveleket, és ezt a 
lehetőséget a bíróságok gyakran 
elutasítják vagy korlátozzák;

Or. en

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

Véleménytervezet
5 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5h. felszólít arra, hogy a 
beruházásvédelmi megállapodás 
tartalmazzon egy, az államok számára 
kötelező erejű és érvényesíthető záradékot 
az emberi jogok védelmére, többek között 
a vállalatok szabályozása és ellenőrzése 
révén, valamint egy kötelező záradékot, 
amely emlékezteti a vállalkozásokat, hogy 
meg kell felelniük a nemzetközi emberi 
jogi és környezetvédelmi normáknak;

Or. en

Módosítás 40
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor
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Véleménytervezet
5 i bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5i. felszólítja az EU-t és Vietnámot, 
hogy működjön együtt egy, a 
gyermekmunka elleni küzdelemre 
irányuló cselekvési terv kidolgozásában, 
amely többek között kötelező átvilágítási 
kötelezettségeket tartalmaz a vállalatokra 
vonatkozóan;

Or. en

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

Véleménytervezet
5 j bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5j. ezért kéri, hogy a Parlament 
kizárólag akkor adja egyetértését a 
megállapodáshoz, ha az ajánlásokban 
foglaltak jogilag és ténylegesen is 
védelemben részesülnek;

Or. en


