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Pakeitimas 1
Phil Bennion

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad ekonominė plėtra ir 
daugiašališkumas yra svarbios priemonės 
siekiant gerinti žmonių gyvenimą; atkreipia 
dėmesį į tai, kad vienas iš investicijų 
apsaugos susitarimo (IAS) tikslų – ES ir 
Vietnamo ekonominių, prekybinių ir 
investicinių santykių stiprinimas, laikantis 
darnaus vystymosi tikslo, taip pat prekybos 
ir investicijų skatinimas, atsižvelgiant į 
aukštą aplinkos ir darbuotojų apsaugos lygį 
ir atitinkamus tarptautiniu mastu 
pripažintus standartus bei susitarimus;

1. pabrėžia, kad ekonominė plėtra ir 
daugiašališkumas yra svarbios priemonės 
siekiant gerinti žmonių gyvenimą; atkreipia 
dėmesį į tai, kad vienas iš investicijų 
apsaugos susitarimo (IAS) tikslų – ES ir 
Vietnamo ekonominių, prekybinių ir 
investicinių santykių stiprinimas, laikantis 
darnaus vystymosi tikslo, taip pat prekybos 
ir investicijų skatinimas pagal šį 
susitarimą visapusiškai paisant 
tarptautinių žmogaus teisių, išlaikant 
aukštą aplinkos ir darbuotojų apsaugos lygį 
ir laikantis atitinkamų tarptautiniu mastu 
pripažintų standartų bei susitarimų; 
atsižvelgdamas į tai apgailestauja, kad 
darnaus vystymosi skyriuje nenustatoma 
jokių privalomų įpareigojimų, o tik 
numatyta galimybė sudaryti ekspertų 
grupę, turinčią neprivalomus įgaliojimus 
teikti rekomendacijas ir skatinti dialogą;

Or. en

Pakeitimas 2
Traian Băsescu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad ekonominė plėtra ir 
daugiašališkumas yra svarbios priemonės 
siekiant gerinti žmonių gyvenimą; atkreipia 
dėmesį į tai, kad vienas iš investicijų 
apsaugos susitarimo (IAS) tikslų – ES ir 
Vietnamo ekonominių, prekybinių ir 
investicinių santykių stiprinimas, laikantis 
darnaus vystymosi tikslo, taip pat prekybos 

1. pabrėžia, kad ekonominė plėtra ir 
daugiašališkumas yra svarbios priemonės 
siekiant gerinti žmonių gyvenimą; atkreipia 
dėmesį į tai, kad vienas iš investicijų 
apsaugos susitarimo (IAS) tikslų – ES ir 
Vietnamo ekonominių, prekybinių ir 
investicinių santykių stiprinimas, laikantis 
darnaus vystymosi tikslo, taip pat prekybos 
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ir investicijų skatinimas, atsižvelgiant į 
aukštą aplinkos ir darbuotojų apsaugos 
lygį ir atitinkamus tarptautiniu mastu 
pripažintus standartus bei susitarimus;

ir investicijų skatinimas, paisant ES 
taikomų aukšto lygio aplinkos, darbuotojų 
apsaugos ir žmogaus teisių standartų ir 
atitinkamų tarptautiniu mastu pripažintų 
standartų bei susitarimų;

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad ekonominė plėtra ir 
daugiašališkumas yra svarbios priemonės 
siekiant gerinti žmonių gyvenimą; atkreipia 
dėmesį į tai, kad vienas iš investicijų 
apsaugos susitarimo (IAS) tikslų – ES ir 
Vietnamo ekonominių, prekybinių ir 
investicinių santykių stiprinimas, laikantis 
darnaus vystymosi tikslo, taip pat prekybos 
ir investicijų skatinimas, atsižvelgiant į 
aukštą aplinkos ir darbuotojų apsaugos 
lygį ir atitinkamus tarptautiniu mastu 
pripažintus standartus bei susitarimus;

1. pabrėžia, kad ekonominė plėtra ir 
daugiašališkumas yra svarbios priemonės 
siekiant gerinti žmonių gyvenimą; atkreipia 
dėmesį į tai, kad vienas iš investicijų 
apsaugos susitarimo (IAS) tikslų – ES ir 
Vietnamo ekonominių, prekybinių ir 
investicinių santykių stiprinimas, laikantis 
darnaus vystymosi tikslo, taip pat prekybos 
ir investicijų skatinimas, vispusiškai 
gerbiant žmogaus teises ir paisant 
aplinkos ir darbo sektoriaus tarptautiniu 
mastu pripažintų standartų bei susitarimų;

Or. en

Pakeitimas 4
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad 1962–1971 m. JAV 
ant pietų Vietnamo miškų ir pasėlių 
išpurškė apie 80 milijonų litrų oranžinio 
agento, kad vietos gyventojai neturėtų 
maisto ir būtų sustabdyta nacionalinio 
išsivadavimo sąjūdžio ir partizanų 
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pažanga; pažymi, kad šis agentas pateko į 
požeminius vandenis bei upes ir sukėlė 
fizinių ir psichinių problemų maždaug 
trims milijonams Vietnamo gyventojų; 
pažymi, kad milijonas Vietnamo gyventojų 
dar kenčia nuo sunkių pasekmių – 150 
000 iš jų turi įgimtų ydų;

Or. es

Pakeitimas 5
Heidi Hautala
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. apgailestauja, kad Europos 
Komisija neatliko ES ir Vietnamo 
investicijų apsaugos susitarimo poveikio 
žmogaus teisėms vertinimo, o tai 
prieštarauja ES ombudsmenės 2015 m. 
sprendimui ir ES veiksmų planui žmogaus 
teisių ir demokratijos srityje; ragina 
Europos Komisiją atlikti poveikio 
žmogaus teisėms vertinimą prieš 
ratifikuojant investicijų apsaugos 
susitarimą;

Or. en

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

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. palankiai vertina aktyvesnį ES ir 
Vietnamo politinį dialogą ir naujas 
galimybes spręsti susirūpinimą keliančius 
klausimus žmogaus teisių srityje, 
naudojantis instituciniais mechanizmais, 

2. palankiai vertina aktyvesnį ES ir 
Vietnamo politinį dialogą ir naujas 
galimybes spręsti susirūpinimą keliančius 
klausimus žmogaus teisių srityje, 
naudojantis instituciniais mechanizmais, 
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numatytais partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimo (PBS) 35 
straipsnyje ir laisvosios prekybos 
susitarimo (LPS) 13 straipsnyje; mano, jog 
šiuose straipsniuose numatomos reikiamos 
priemonės, kad būtų sprendžiami su IAS 
susiję susirūpinimą keliantys klausimai 
žmogaus teisių srityje;

numatytais partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimo (PBS) 35 
straipsnyje ir laisvosios prekybos 
susitarimo (LPS) 13 straipsnyje; pakartoja, 
kad vien tik šiuose straipsniuose nebus 
numatytos priemonės, kurių reikia, kad 
būtų galima spręsti su investicijų 
apsaugos susitarimo įgyvendinimu 
susijusius susirūpinimą keliančius 
klausimus žmogaus teisių srityje, ir kad 
taip pat ES ir valstybės narės turėtų 
vykdyti atidžią stebėseną pasitelkdamos 
nepriklausomą stebėsenos ir skundų 
nagrinėjimo mechanizmą, kurį taikant 
pagrindinis tikslas būtų nuolat vertinti 
poveikį žmogaus teisėms;

Or. en

Pakeitimas 7
Phil Bennion

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. palankiai vertina aktyvesnį ES ir 
Vietnamo politinį dialogą ir naujas 
galimybes spręsti susirūpinimą keliančius 
klausimus žmogaus teisių srityje, 
naudojantis instituciniais mechanizmais, 
numatytais partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimo (PBS) 35 
straipsnyje ir laisvosios prekybos 
susitarimo (LPS) 13 straipsnyje; mano, jog 
šiuose straipsniuose numatomos 
reikiamos priemonės, kad būtų 
sprendžiami su IAS susiję susirūpinimą 
keliantys klausimai žmogaus teisių srityje;

2. palankiai vertina aktyvesnį ES ir 
Vietnamo politinį dialogą ir galimybes 
spręsti susirūpinimą keliančius klausimus 
žmogaus teisių srityje, naudojantis 
instituciniais mechanizmais, numatytais 
partnerystės ir bendradarbiavimo 
susitarimo (PBS) 35 straipsnyje ir 
laisvosios prekybos susitarimo (LPS) 13 
straipsnyje; atkreipia dėmesį į tai, kad net 
jei viena susitarimo šalis gali 
vienašališkai imtis atitinkamų priemonių, 
kai mano, kad kita susitarimo šalis padarė 
esminį partnerystės ir bendradarbiavimo 
susitarimo pažeidimą, tai dėl šių 
priemonių yra sprendžiama vien savo 
nuožiūra, o ES niekada prieš tai nėra 
sustabdžiusi prekybos susitarimo 
galiojimo;

Or. en
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Pakeitimas 8
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. palankiai vertina aktyvesnį ES ir 
Vietnamo politinį dialogą ir naujas 
galimybes spręsti susirūpinimą keliančius 
klausimus žmogaus teisių srityje, 
naudojantis instituciniais mechanizmais, 
numatytais partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimo (PBS) 35 
straipsnyje ir laisvosios prekybos 
susitarimo (LPS) 13 straipsnyje; mano, jog 
šiuose straipsniuose numatomos 
reikiamos priemonės, kad būtų 
sprendžiami su IAS susiję susirūpinimą 
keliantys klausimai žmogaus teisių srityje;

2. palankiai vertina aktyvesnį ES ir 
Vietnamo politinį dialogą ir galimybes 
spręsti susirūpinimą keliančius klausimus 
žmogaus teisių srityje, naudojantis 
instituciniais mechanizmais, numatytais 
partnerystės ir bendradarbiavimo 
susitarimo (PBS) 35 straipsnyje ir 
laisvosios prekybos susitarimo (LPS) 13 
straipsnyje; atkreipia dėmesį į tai, kad net 
jei viena susitarimo šalis gali 
vienašališkai imtis atitinkamų priemonių, 
kai mano, kad kita susitarimo šalis padarė 
esminį partnerystės ir bendradarbiavimo 
susitarimo pažeidimą, tai dėl šių 
priemonių yra sprendžiama vien savo 
nuožiūra, o tokios priemonės buvo 
taikytos labai išskirtinėmis aplinkybėmis;

Or. en

Pakeitimas 9
Traian Băsescu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. palankiai vertina aktyvesnį ES ir 
Vietnamo politinį dialogą ir naujas 
galimybes spręsti susirūpinimą keliančius 
klausimus žmogaus teisių srityje, 
naudojantis instituciniais mechanizmais, 
numatytais partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimo (PBS) 35 
straipsnyje ir laisvosios prekybos 
susitarimo (LPS) 13 straipsnyje; mano, jog 

2. palankiai vertina aktyvesnį ES ir 
Vietnamo politinį dialogą ir naujas 
galimybes reaguoti į žmogaus teisių 
pažeidimus, naudojantis instituciniais 
mechanizmais, numatytais partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimo (PBS) 35 
straipsnyje ir laisvosios prekybos 
susitarimo (LPS) 13 straipsnyje; mano, jog 
šių straipsnių nuostatomis, kartu taikant 
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šiuose straipsniuose numatomos 
reikiamos priemonės, kad būtų 
sprendžiami su IAS susiję susirūpinimą 
keliantys klausimai žmogaus teisių srityje;

periodinių vertinimų sistemą, 
užtikrinamos priemonės, kurių reikia, kad 
būtų sprendžiami su IAS susiję 
susirūpinimą keliantys klausimai žmogaus 
teisių srityje;

Or. en

Pakeitimas 10
Heidi Hautala
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. palankiai vertina aktyvesnį ES ir 
Vietnamo politinį dialogą ir naujas 
galimybes spręsti susirūpinimą keliančius 
klausimus žmogaus teisių srityje, 
naudojantis instituciniais mechanizmais, 
numatytais partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimo (PBS) 35 
straipsnyje ir laisvosios prekybos 
susitarimo (LPS) 13 straipsnyje; mano, jog 
šiuose straipsniuose numatomos reikiamos 
priemonės, kad būtų sprendžiami su IAS 
susiję susirūpinimą keliantys klausimai 
žmogaus teisių srityje;

2. palankiai vertina aktyvesnį ES ir 
Vietnamo politinį dialogą ir naujas 
galimybes spręsti susirūpinimą keliančius 
klausimus žmogaus teisių srityje, 
naudojantis instituciniais mechanizmais, 
numatytais partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimo (PBS) 35 
straipsnyje ir laisvosios prekybos 
susitarimo (LPS) 13 straipsnyje; visgi 
mano, jog šiuose straipsniuose 
nenumatoma pakankamai priemonių tam, 
kad būtų sprendžiami su IAS susiję 
susirūpinimą keliantys klausimai žmogaus 
teisių srityje;

Or. en

Pakeitimas 11
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pažymi, kad visos šalys turi gerbti 
žmogaus teises ir, atsižvelgiant į tai, 
Prancūzijos vyriausybė turi prisiimti 
atsakomybę už kolonijiniu laikotarpiu 
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Prancūzijos įvykdytus nusikaltimus, 
įskaitant 20 000 Vietnamo pasipriešinimo 
kovotojų įkalinimą Poulo-Condor 
koncentracijos ir priverstinio darbo 
stovykloje; todėl mano, kad prieš sudarant 
bet kokį susitarimą su Vietnamo 
Socialistine Respublika Prancūzijos 
valdžios institucijos turėtų pateikti visų 
Vietnamo pasipriešinimo kovotojų, kurie 
buvo įkalinti ir mirė Kon Dau saloje 
Prancūzijos okupacijos metu, sąrašą; 

Or. es

Pakeitimas 12
Traian Băsescu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad pagal PBS 35 
straipsnį susitarimo šalys susitaria 
bendradarbiauti žmogaus teisių skatinimo 
ir apsaugos klausimais, be kita ko, 
atsižvelgiant į tarptautinių žmogaus teisių 
priemonių, kurių šalys jos yra, 
įgyvendinimą;

3. pabrėžia, kad pagal PBS VI 
antraštinę dalį susitarimo šalys susitaria 
bendradarbiauti žmogaus teisių skatinimo 
ir apsaugos, lyčių lygybės, klimato kaitos, 
migracijos, sveikatos, švietimo ir mokymo, 
socialinių ir ekonominių reikalų srityse, 
taip pat reformuojant viešąjį 
administravimą, kad būtų užtikrinta, kad 
ES propaguojami aukšti standartai ir 
vertybės būtų taikomi ir užsienyje, jų būtų 
paisoma Vietname vykdant reformas ir 
kad, be kita ko, būtų įgyvendinamos 
tarptautinės žmogaus teisių priemonės, 
kurių šalys ES ir Vietnamas yra, 
įgyvendinimas;

Or. en

Pakeitimas 13
Jytte Guteland

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad pagal PBS 35 
straipsnį susitarimo šalys susitaria 
bendradarbiauti žmogaus teisių skatinimo 
ir apsaugos klausimais, be kita ko, 
atsižvelgiant į tarptautinių žmogaus teisių 
priemonių, kurių šalys jos yra, 
įgyvendinimą;

3. pabrėžia, kad pagal PBS 35 
straipsnį susitarimo šalys susitaria 
bendradarbiauti žmogaus teisių skatinimo 
ir apsaugos klausimais, be kita ko, 
atsižvelgiant į tarptautinių žmogaus teisių 
priemonių, kurių šalys jos yra, 
įgyvendinimą; pabrėžia, kad susitarimo 
šalys ir investuotojai privalo laikytis visų 
atitinkamų tarptautinių žmogaus teisių 
standartų ir įsipareigojimų; pabrėžia 
investuotojų atsakomybę pagal EBPO 
rekomendacijas daugiašalėms įmonėms ir 
JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius 
principus;

Or. en

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

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad pagal PBS 35 
straipsnį susitarimo šalys susitaria 
bendradarbiauti žmogaus teisių skatinimo 
ir apsaugos klausimais, be kita ko, 
atsižvelgiant į tarptautinių žmogaus teisių 
priemonių, kurių šalys jos yra, 
įgyvendinimą;

3. pabrėžia, kad pagal PBS 35 
straipsnį susitarimo šalys susitaria 
bendradarbiauti žmogaus teisių skatinimo 
ir apsaugos klausimais, be kita ko, 
atsižvelgiant į tarptautinių žmogaus teisių 
priemonių, kurių šalys jos yra, 
įgyvendinimą; susirūpinęs pažymi, kad 
paaiškėjo, jog to nepakanka, nes 
įsigaliojus PBS buvo ir toliau daromi 
sunkūs žmogaus teisių pažeidimai;

Or. en

Pakeitimas 15
Phil Bennion

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad pagal PBS 35 
straipsnį susitarimo šalys susitaria 
bendradarbiauti žmogaus teisių skatinimo 
ir apsaugos klausimais, be kita ko, 
atsižvelgiant į tarptautinių žmogaus teisių 
priemonių, kurių šalys jos yra, 
įgyvendinimą;

3. pabrėžia, kad pagal PBS 35 
straipsnį susitarimo šalys susitaria 
bendradarbiauti žmogaus teisių skatinimo 
ir apsaugos klausimais, be kita ko, 
atsižvelgiant į tarptautinių žmogaus teisių 
priemonių, kurių šalys jos yra, 
įgyvendinimą; susirūpinęs pažymi, kad 
nuo tada, kai įsigaliojo PBS, padaugėjo 
sunkių žmogaus teisių pažeidimų;

Or. en

Pakeitimas 16
Heidi Hautala
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. visapusiškai remia ES ir Vietnamo 
dialogą žmogaus teisių klausimais, kuris 
yra itin veiksmingas problemų žmogaus 
teisių srityje aptarimo būdas; ragina 
stiprinti metinį ES ir Vietnamo dialogą 
žmogaus teisių klausimais, į kurį būtų 
įtraukiama vietos ir tarptautinė pilietinė 
visuomenė ir per kurį būtų atsižvelgiama į 
iš atitinkamų tarptautinių organizacijų 
gaunamą informaciją;

4. visapusiškai pritaria tikram ir į 
rezultatus orientuotam ES ir Vietnamo 
bendradarbiavimui žmogaus teisių labui, 
be kita ko, pasinaudojant dvišaliu dialogu 
žmogaus teisių klausimais ir kitais aukšto 
lygio susitikimais; ragina stiprinti metinį 
ES ir Vietnamo dialogą žmogaus teisių 
klausimais įtraukiant nepriklausomas 
vietos pilietinės visuomenės organizacijas 
ir žmogaus teisių gynėjus; atsižvelgdamas 
į tai pabrėžia, kad Europos Komisija ir 
Europos išorės veiksmų tarnyba turi ypač 
atsižvelgti į tai, kad nepriklausoma 
pilietinė visuomenė brutaliai slopinama ir 
daugiausia veikia pogrindyje, nes bijoma 
persekiojimo ir represijų; primygtinai 
pabrėžia, kad šiuose dialoguose svarbu 
kalbėti apie atskirus atvejus ir imtis 
tolesnių veiksmų atsižvelgiant į su jais 
susijusią situaciją; ragina šiuose 
dialoguose atsižvelgti į informaciją, gautą 
iš atitinkamų tarptautinių organizacijų;

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

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. visapusiškai remia ES ir Vietnamo 
dialogą žmogaus teisių klausimais, kuris 
yra itin veiksmingas problemų žmogaus 
teisių srityje aptarimo būdas; ragina 
stiprinti metinį ES ir Vietnamo dialogą 
žmogaus teisių klausimais, į kurį būtų 
įtraukiama vietos ir tarptautinė pilietinė 
visuomenė ir per kurį būtų atsižvelgiama į 
iš atitinkamų tarptautinių organizacijų 
gaunamą informaciją;

4. visapusiškai remia ES ir Vietnamo 
dialogą žmogaus teisių klausimais, nes tai 
problemų žmogaus teisių srityje aptarimo 
būdas; apgailestauja, kad po keleto ES ir 
Vietnamo dialogų žmogaus teisių 
klausimais raundų nematyti apčiuopiamų 
rezultatų; taip pat apgailestauja, kad ne 
mažiau kaip du kartus prieš dialogą 
Vietname buvo sulaikyti žmogaus teisių 
aktyvistai; ragina stiprinti metinį ES ir 
Vietnamo dialogą žmogaus teisių 
klausimais, į kurį būtų įtraukiama vietos ir 
tarptautinė pilietinė visuomenė ir per kurį 
būtų atsižvelgiama į iš atitinkamų 
tarptautinių organizacijų gaunamą 
informaciją; ragina, kad vykdant dialogą 
būtų siekiama konkrečių rezultatų; 
susirūpinęs pažymi, kad nepriklausomos 
Vietnamo pilietinės visuomenės atstovai 
brutaliai slopinami ir kad jie daugiausia 
dirba pogrindyje, nes bijo persekiojimo ir 
represijų;

Or. en

Pakeitimas 18
Phil Bennion

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. visapusiškai remia ES ir Vietnamo 
dialogą žmogaus teisių klausimais, kuris 
yra itin veiksmingas problemų žmogaus 
teisių srityje aptarimo būdas; ragina 

4. visapusiškai remia ES ir Vietnamo 
dialogą žmogaus teisių klausimais, nes tai 
problemų žmogaus teisių srityje aptarimo 
būdas; apgailestauja, kad per šiuos 
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stiprinti metinį ES ir Vietnamo dialogą 
žmogaus teisių klausimais, į kurį būtų 
įtraukiama vietos ir tarptautinė pilietinė 
visuomenė ir per kurį būtų atsižvelgiama į 
iš atitinkamų tarptautinių organizacijų 
gaunamą informaciją;

dialogus Vietnamas laikosi nuomonės, jog 
būtina užtikrinti stabilumą ir tam, o ne 
pagarbai žmogaus teisėms teikia 
pirmenybę; ragina stiprinti metinį ES ir 
Vietnamo dialogą žmogaus teisių 
klausimais, į kurį būtų įtraukiama vietos ir 
tarptautinė pilietinė visuomenė ir per kurį 
būtų atsižvelgiama į iš atitinkamų 
tarptautinių organizacijų gaunamą 
informaciją; ragina, kad vykdant dialogą 
būtų siekiama konkrečių rezultatų;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. visapusiškai remia ES ir Vietnamo 
dialogą žmogaus teisių klausimais, kuris 
yra itin veiksmingas problemų žmogaus 
teisių srityje aptarimo būdas; ragina 
stiprinti metinį ES ir Vietnamo dialogą 
žmogaus teisių klausimais, į kurį būtų 
įtraukiama vietos ir tarptautinė pilietinė 
visuomenė ir per kurį būtų atsižvelgiama į 
iš atitinkamų tarptautinių organizacijų 
gaunamą informaciją;

4. visapusiškai remia ES ir Vietnamo 
dialogą žmogaus teisių klausimais, nes jis 
suteikia galimybę nuolat aptarti žmogaus 
teisėmis susijusius klausimus; ragina 
stiprinti metinį ES ir Vietnamo dialogą 
žmogaus teisių klausimais, į kurį būtų 
įtraukiama vietos ir tarptautinė pilietinė 
visuomenė ir per kurį būtų atsižvelgiama į 
iš atitinkamų tarptautinių organizacijų 
gaunamą informaciją;

Or. en

Pakeitimas 20
Fabio Massimo Castaldo

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pripažįsta gyvybiškai svarbų 
žmogaus teisių gynėjų darbą 
demokratiniame procese; pabrėžia, kad 
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žmogaus teisių gynėjų Vietname padėtis 
pastaruoju metu pablogėjo ir kad 2018 m. 
suimtų žmogaus teisių gynėjų skaičius yra 
didesnis nei suimtųjų nuo 2013 m. iki 
2017 m.; ragina Europos Komisiją ir 
Vietnamo vyriausybę imtis veiksmų, kad 
būtų paleisti visi savavališkai sulaikyti 
žmogaus teisių, darbo teisių, religiniai ir 
aplinkosaugos aktyvistai, žurnalistai ir 
tinklaraštininkai, taip pat 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 ir 
Ho Duc Hoa;

Or. en

Pakeitimas 21
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Irina Von Wiese

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pripažįsta, kad pilietinės 
visuomenės veikla Vietname negali būti 
vykdomai laisvai ir nevaržomai, be 
valstybės kišimosi; yra susirūpinęs dėl to, 
kad vietos patarėjų grupių steigimui, kaip 
nustatyta susitarime, gali pakenkti tai, kad 
Vietname neužtikrinama žodžio, 
susirinkimų ir asociacijų laisvė, nes 
valstybės valdžios institucijos dažnai imasi 
veiksmų siekdamos įbauginti, nutildyti 
pilietinės visuomenės organizacijas ir 
apriboti jų darbą; atsižvelgdamas į tai, 
ragina Komisiją užtikrinti, kad pilietinės 
visuomenės grupėms, įskaitant vietos 
patarėjų grupes, būtų leidžiama veikti 
laisvai, nešališkai, plačiai ir saugiai nuo 
bet kokių represijų;

Or. en
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Pakeitimas 22
Heidi Hautala
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. apgailestauja dėl to, kad trūksta 
nuostatų dėl investuotojų prievolių, 
įskaitant privalomus įmonių socialinės 
atsakomybės standartus; ragina Komisiją 
pateikti pasiūlymą dėl teisės akto, kuriame 
būtų nustatyti privalomi ir vykdytini 
išsamaus patikrinimo standartai tokiuose 
sektoriuose, kaip antai, drabužių 
pramonė;

Or. en

Pakeitimas 23
Heidi Hautala
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. ragina ES ir Vietnamą nustatyti, 
pasinaudojant papildomu investicijų 
apsaugos susitarimo papildomu 
protokolu, nepriklausomą su žmogaus 
teisėmis susijusį stebėjimo ir skundų 
teikimo mechanizmą, kurį taikant 
nukentėję piliečiai ir vietos 
suinteresuotieji subjektai galėtų 
veiksmingai ginti savo teises ir kuris būtų 
priemonė šalinti neigiamą poveikį 
žmogaus teisėms, galintį atsirasti dėl 
investicijų apsaugos susitarimo;

Or. en
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Pakeitimas 24
Heidi Hautala
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį į IAS svarbą 
padedant kelti gyvenimo lygį, skatinti 
ekonomikos augimą ir stabilumą, stiprinti 
teisinę valstybę, gerą valdymą, darnų 
vystymąsi ir pagarbą žmogaus teisėms 
Vietname, tuo pat metu sudarant sąlygas 
ES puoselėti taikos ir stabilumo tikslus 
šiame regione.

5. pabrėžia, kad IAS turėtų iš tiesų 
padėti kelti gyvenimo lygį, skatinti 
ekonomikos augimą ir stabilumą;  
apgailestauja, kad nesama privalomo ir 
vykdytino prekybos ir darnaus vystymosi 
skyriaus, kuris padėtų stiprinti teisinę 
valstybę, gerą valdymą, darnų vystymąsi ir 
pagarbą žmogaus teisėms Vietname, tuo 
pat metu sudarant sąlygas ES puoselėti 
taikos ir stabilumo tikslus šiame regione; 
apgailestauja, kad pagal investicinių 
teismų sistemą investuotojų 
įsipareigojimai neapima žmogaus teisių ir 
kitų darnaus vystymosi aspektų;

Or. en

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

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį į IAS svarbą 
padedant kelti gyvenimo lygį, skatinti 
ekonomikos augimą ir stabilumą, stiprinti 
teisinę valstybę, gerą valdymą, darnų 
vystymąsi ir pagarbą žmogaus teisėms 
Vietname, tuo pat metu sudarant sąlygas 
ES puoselėti taikos ir stabilumo tikslus 
šiame regione.

5. atkreipia dėmesį į IAS svarbą 
padedant kelti gyvenimo lygį, skatinti 
ekonomikos augimą ir stabilumą, tuo pat 
metu sudarant sąlygas ES puoselėti taikos 
ir stabilumo tikslus šiame regione.

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

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį į IAS svarbą 
padedant kelti gyvenimo lygį, skatinti 
ekonomikos augimą ir stabilumą, stiprinti 
teisinę valstybę, gerą valdymą, darnų 
vystymąsi ir pagarbą žmogaus teisėms 
Vietname, tuo pat metu sudarant sąlygas 
ES puoselėti taikos ir stabilumo tikslus 
šiame regione.

5. atkreipia dėmesį į IAS svarbą 
padedant kelti gyvenimo lygį, skatinti 
gerovę ir stabilumą, stiprinti teisinę 
valstybę, gerą valdymą, darnų vystymąsi ir 
pagarbą žmogaus teisėms Vietname, tuo 
pat metu sudarant sąlygas ES puoselėti 
taikos ir stabilumo tikslus šiame regione; 
pabrėžia, kad tikras šių visuotinių 
vertybių puoselėjimas yra bet kokio ES ir 
trečiosios valstybės susitarimo sąlygų 
dalis; ragina Komisiją užtikrinti, kad 
įsigaliojus susitarimui būtų visapusiškai 
paisoma žmogaus teisių lyginamųjų 
standartų;

Or. en

Pakeitimas 27
Phil Bennion

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. apgailestauja dėl to, kad pagal 
Vietnamo baudžiamąjį kodeksą de facto 
kriminalizuojama vyriausybės kritika, 
todėl beveik neįmanoma užtikrinti laisvos, 
atviros ir nepriklausomos LPS ir PBS 
įgyvendinimo ir poveikio stebėsenos, taip 
pat visapusiškai naudotis darbo teisėmis, 
įtvirtintomis pagrindinėse TDO 
konvencijose, kurias Vietnamas ratifikavo 
arba įsipareigojo ratifikuoti;

Or. en
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Pakeitimas 28
Phil Bennion

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. apgailestauja, kad neatliktas 
žmogaus teisių poveikio vertinimas, ir 
ragina Komisiją prieš įsigaliojant 
susitarimui atlikti tokį vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 29
Phil Bennion

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. labai apgailestauja dėl to, kad 
pagal investicijų apsaugos susitarimą 
įmonės nėra įpareigotos gerbti žmogaus 
teises ir kad nuostatose tik skatinami ir 
remiami savanoriški įsipareigojimai; todėl 
ragina nustatyti privalomą nuostatą, kad 
valstybės visapusiškai paisytų žmogaus 
teisių ir jas gerbtų;

Or. en

Pakeitimas 30
Phil Bennion

Nuomonės projektas
5 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5d. yra įsitikinęs, kad Vietname būtina 
gerinti padėtį teisinės valstybės, gero 
valdymo, darnaus vystymosi ir pagarbos 
žmogaus teisėms srityse; rekomenduoja 
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Europos Parlamentui apsvarstyti 
galimybę pritarti susitarimui tik tuo 
atveju, jeigu Vietnamo vyriausybė susitars 
su ES Komisija dėl su žmogaus teisėmis 
susijusios padėties gerinimo Vietname 
tvarkaraščio, įskaitant pasiūlymus 
persvarstyti tuos baudžiamojo kodekso 
punktus, pagal kuriuos šiuo metu 
įstatymais draudžiama žodžio, asociacijų 
ir susirinkimų laisvė; 

Or. en

Pakeitimas 31
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad ateityje sudarinėjant 
ES ir Vietnamo susitarimus svarbiausias 
prioritetas turėtų būti kova dėl teisingumo 
milijonams oranžinio agento aukų ir 
dirvožemio detoksikacija; mano, kad 2018 
m. rugpjūčio 10 d. San Fransisko 
sprendimas „Montsanto“ byloje sukūrė 
tvirtą teisinį pagrindą panašių atvejų 
sprendimui; todėl dar kartą pabrėžia, kad 
ES turi daryti viską, ką gali, siekdama 
paremti išsamų veiksmų planą dėl 
oranžinio agento aplinkai ir žmonėms 
padarytos žalos klausimo sprendimo, be 
kita ko, remti Vietnamo oranžinio agento 
(dioksino) aukų asociacijos (VAVA) 
teisinius veiksmus prieš oranžinį agentą 
gaminančias JAV chemijos pramonės 
bendroves;

Or. es

Pakeitimas 32
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor
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Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. apgailestauja, kad Europos 
Komisija vedė derybas su Vietnamu dėl 
investicijų apsaugos susitarimo neatlikusi 
poveikio žmogaus teisėms vertinimo, todėl 
pažeidė savo įsipareigojimus ir prievoles, 
ir ragina Komisiją prieš įsigaliojant 
susitarimui atlikti tokį vertinimą;

Or. en

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

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. apgailestauja dėl to, kad kuriant 
mechanizmus, numatytus pagal 
investicijų apsaugos susitarimą, 
apibrėžiamos nuostatos dėl valstybių 
pareigų gerbti, saugoti ir įgyvendinti 
žmogaus teises yra nepakankamos, pagal 
jas numatomos ribotos garantijos 
asmenims pasinaudoti veiksmingomis 
teisių gynimo priemonėmis atvejais, kai 
investuotojas arba priimančioji valstybė 
pažeidžia jų pagrindines teises;

Or. en

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

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. ragina sukurti nepriklausomą 
skundų nagrinėjimo mechanizmą, kuris 
suteiktų nukentėjusiems piliečiams ir 
suinteresuotiesiems subjektams galimybę 
pasinaudoti veiksmingomis teisių gynimo 
priemonėmis, kad taip būtų galima spręsti 
potencialaus neigiamo poveikio žmogaus 
teisėms problemą;

Or. en

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

Nuomonės projektas
5 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5d. atkreipia dėmesį į tai, kad 
investicinių teismų sistemos 
jurisprudencijos nepakanka tam, kad būtų 
užtikrintas aiškinimas, atitinkantis 
žmogaus teisių standartus, o investicijų 
teismai dažnai tinkamai į juos 
neatsižvelgia;

Or. en

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

Nuomonės projektas
5 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5e. mano, kad dėl asimetrinio 
investicinių teismų sistemos pobūdžio, 
investuotojų įsipareigojimų žmogaus 
teisių srityje trūkumo ir pernelyg didelių 
išlaidų, susijusių su investicinių teismų 



PE643.186v01-00 22/24 AM\1192535LT.docx

LT

sistema, ribojamos pilietinės visuomenės 
prieigos prie teisių gynimo priemonių ir 
naudojimosi jomis galimybės; reikalauja, 
kad šia sistema nebūtų apribotos valstybės 
galimybės vykdyti savo įsipareigojimą 
ginti žmogaus teises ar užkirstas kelias 
įmonėms gerbti šias teises;

Or. en

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

Nuomonės projektas
5 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5f. ragina reformuoti investicinių 
teismų sistemą siekiant užtikrinti, kad šis 
investicinis teismas galėtų sistemingai ir 
griežtai taikyti tarptautinę žmogaus teisių 
teisę, aplinkos apsaugos ir darbo teisę ir 
deramą dėmesį skirtų tarptautiniams 
įsipareigojimams žmogaus teisių srityje ir 
investuojančių įmonių atskaitomybei, 
susijusiai su žmogaus teisėmis;

Or. en

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

Nuomonės projektas
5 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5g. apgailestauja, kad amicus curiae 
įstojimo negalima laikyti veiksmingu 
dalyvavimu, nes investicijų teismai gali 
visiškai laisvai nustatyti, ar jie priima 
amicus curiae, ir šią galimybę teismai 
dažnai atmeta arba apriboja;
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Or. en

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

Nuomonės projektas
5 h dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5h. ragina, kad investicijų apsaugos 
susitarime būtų numatyta privaloma ir 
vykdytina nuostata valstybėms dėl 
žmogaus teisių apsaugos, be kita ko, 
reglamentuojant ir kontroliuojant įmones, 
ir privaloma nuostata, kurioje būtų 
primenama, kad įmonės turi paisyti 
tarptautinių žmogaus teisių ir aplinkos 
apsaugos standartų;

Or. en

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

Nuomonės projektas
5 i dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5i. ragina ES ir Vietnamą 
bendradarbiauti rengiant kovos su vaikų 
darbu veiksmų planą, įskaitant būtiną 
įmonėms skirtą išsamaus patikrinimo 
sistemą;

Or. en

Pakeitimas 41
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor
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Nuomonės projektas
5 j dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5j. taigi ragina EP pritarti 
susitarimams tik tuo atveju, jeigu 
užtikrinama su šiomis rekomendacijomis 
susijusi teisinė ir faktinė apsauga;

Or. en


