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Grozījums Nr. 1
Phil Bennion

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka ekonomikas attīstība un 
daudzpusīgums ir svarīgi instrumenti 
cilvēku dzīves uzlabošanai; norāda, ka 
viens no Ieguldījumu aizsardzības 
nolīguma (IPA) mērķiem ir stiprināt 
ekonomiskās, tirdzniecības un ieguldījumu 
attiecības starp ES un Vjetnamu saskaņā ar 
ilgtspējīgas attīstības mērķi un veicināt 
tirdzniecību un ieguldījumus, ņemot vērā 
augstu vides un nodarbinātības 
aizsardzības līmeni un attiecīgos 
starptautiski atzītos standartus un 
nolīgumus;

1. uzsver, ka ekonomikas attīstība un 
daudzpusīgums ir svarīgi instrumenti 
cilvēku dzīves uzlabošanai; norāda, ka 
viens no Ieguldījumu aizsardzības 
nolīguma (IPA) mērķiem ir stiprināt 
ekonomiskās, tirdzniecības un ieguldījumu 
attiecības starp ES un Vjetnamu saskaņā ar 
ilgtspējīgas attīstības mērķi un veicināt 
tirdzniecību un ieguldījumus, ievērojot šo 
nolīgumu un panākot pilnīgu atbilstību 
starptautiskajām cilvēktiesībām, ņemot 
vērā augstu vides un nodarbinātības 
aizsardzības līmeni un attiecīgos 
starptautiski atzītos standartus un 
nolīgumus; šajā sakarībā pauž nožēlu par 
to, ka ilgtspējīgas attīstības sadaļas teksts 
neuzliek nekādus saistošus pienākumus, 
bet tikai ļauj piesaistīt ekspertu grupu ar 
nesaistošām pilnvarām sniegt ieteikumus 
un veicināt dialogu;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Traian Băsescu

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka ekonomikas attīstība un 
daudzpusīgums ir svarīgi instrumenti 
cilvēku dzīves uzlabošanai; norāda, ka 
viens no Ieguldījumu aizsardzības 
nolīguma (IPA) mērķiem ir stiprināt 
ekonomiskās, tirdzniecības un ieguldījumu 
attiecības starp ES un Vjetnamu saskaņā ar 
ilgtspējīgas attīstības mērķi un veicināt 

1. uzsver, ka ekonomikas attīstība un 
daudzpusīgums ir svarīgi instrumenti 
cilvēku dzīves uzlabošanai; norāda, ka 
viens no Ieguldījumu aizsardzības 
nolīguma (IPA) mērķiem ir stiprināt 
ekonomiskās, tirdzniecības un ieguldījumu 
attiecības starp ES un Vjetnamu saskaņā ar 
ilgtspējīgas attīstības mērķi un veicināt 
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tirdzniecību un ieguldījumus, ņemot vērā 
augstu vides un nodarbinātības 
aizsardzības līmeni un attiecīgos 
starptautiski atzītos standartus un 
nolīgumus;

tirdzniecību un ieguldījumus, izmantojot 
pieeju, kas saskan ar augstu vides, 
nodarbinātības aizsardzības līmeni un ES 
ievērotajiem cilvēktiesību standartiem, un 
attiecīgajiem starptautiski atzītajiem 
standartiem un nolīgumiem;

Or. en

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

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka ekonomikas attīstība un 
daudzpusīgums ir svarīgi instrumenti 
cilvēku dzīves uzlabošanai; norāda, ka 
viens no Ieguldījumu aizsardzības 
nolīguma (IPA) mērķiem ir stiprināt 
ekonomiskās, tirdzniecības un ieguldījumu 
attiecības starp ES un Vjetnamu saskaņā ar 
ilgtspējīgas attīstības mērķi un veicināt 
tirdzniecību un ieguldījumus, ņemot vērā 
augstu vides un nodarbinātības 
aizsardzības līmeni un attiecīgos 
starptautiski atzītos standartus un 
nolīgumus;

1. uzsver, ka ekonomikas attīstība un 
daudzpusīgums ir svarīgi instrumenti 
cilvēku dzīves uzlabošanai; norāda, ka 
viens no Ieguldījumu aizsardzības 
nolīguma (IPA) mērķiem ir stiprināt 
ekonomiskās, tirdzniecības un ieguldījumu 
attiecības starp ES un Vjetnamu saskaņā ar 
ilgtspējīgas attīstības mērķi un veicināt 
tirdzniecību un ieguldījumus, pilnībā 
ievērojot cilvēktiesības, vides un 
nodarbinātības un attiecīgos starptautiski 
atzītos standartus un nolīgumus;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka laikā no 1962. līdz 
1971. gadam Amerikas Savienoto Valstu 
armija izsmidzināja aptuveni 80 miljonus 
litru oranžā aģenta Vjetnamas mežos un 
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kultūraugu laukos, lai liegtu iedzīvotājiem 
piekļuvi pārtikai un novērstu nacionālās 
atbrīvošanas kustības un partizānu 
kustības virzību; norāda, ka ar šis 
produkts ir iefiltrējies gruntsūdeņos un 
upēs, radot nopietnas fiziskas un 
garīgas problēmas aptuveni trīs miljoniem 
Vjetnamas iedzīvotāju; norāda, ka viens 
miljons joprojām cieš no nopietnām 
sekām, tostarp 150 000 cilvēki ar 
iedzimtiem defektiem;

Or. es

Grozījums Nr. 5
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a pauž nožēlu par to, ka Eiropas 
Komisija nav veikusi ES un 
Vjetnamas IPA ietekmes uz cilvēktiesībām 
novērtējumu, kas neatbilst ES Ombuda 
2015. gada lēmuma garam, kā arī ES 
rīcības plānam cilvēktiesību un 
demokrātijas jomā; aicina Eiropas 
Komisiju pirms IPA ratifikācijas veikt 
ietekmes uz cilvēktiesībām novērtējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Irina Von Wiese

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē ciešāko ES un 
Vjetnamas politisko dialogu un lielākās 
iespējas risināt cilvēktiesību problēmas ar 

2. atzinīgi vērtē ciešāko ES un 
Vjetnamas politisko dialogu un lielākās 
iespējas risināt cilvēktiesību problēmas ar 
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institucionālajiem mehānismiem, kas 
izveidoti saskaņā ar partnerības un 
sadarbības nolīguma (PSN) 35. pantu un 
brīvās tirdzniecības nolīguma (BTN) 13. 
pantu; uzskata, ka minētie panti nodrošina 
nepieciešamos instrumentus, lai risinātu ar 
IPA saistītās cilvēktiesību problēmas;

institucionālajiem mehānismiem, kas 
izveidoti saskaņā ar partnerības un 
sadarbības nolīguma (PSN) 35. pantu un 
brīvās tirdzniecības nolīguma (BTN) 
13. pantu; atkārtoti uzsver, ka šie 
panti vieni paši nenodrošinās 
nepieciešamos instrumentus, lai risinātu 
cilvēktiesību problēmas saistībā ar IPA 
īstenošanu, un tos vajadzētu papildināt ar 
ES un tās dalībvalstu veiktu stingru 
pārbaudi, izveidojot neatkarīgu 
uzraudzības un sūdzību izskatīšanas 
mehānismu, kura galvenais mērķis ir 
nepārtraukti novērtēt ietekmi uz 
cilvēktiesībām;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Phil Bennion

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē ciešāko ES un 
Vjetnamas politisko dialogu un lielākās 
iespējas risināt cilvēktiesību problēmas ar 
institucionālajiem mehānismiem, kas 
izveidoti saskaņā ar partnerības un 
sadarbības nolīguma (PSN) 35. pantu un 
brīvās tirdzniecības nolīguma (BTN) 13. 
pantu; uzskata, ka minētie panti nodrošina 
nepieciešamos instrumentus, lai risinātu 
ar IPA saistītās cilvēktiesību problēmas;

2. atzinīgi vērtē ciešāko ES un 
Vjetnamas politisko dialogu un iespējas 
risināt cilvēktiesību problēmas ar 
institucionālajiem mehānismiem, kas 
izveidoti saskaņā ar partnerības un 
sadarbības nolīguma (PSN) 35. pantu un 
brīvās tirdzniecības nolīguma (BTN) 
13. pantu; pieņem zināšanai, ka pat tad, ja 
kāda Puse var vienpusēji veikt atbilstīgus 
pasākumus, ja tā uzskata, ka otra Puse ir 
izdarījusi būtisku PSN pārkāpumu, 
Pusēm ir pilnīga rīcības brīvība par šo 
pasākumu veikšanu un ES līdz šim nekad 
nav apturējusi tirdzniecības nolīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē ciešāko ES un 
Vjetnamas politisko dialogu un lielākās 
iespējas risināt cilvēktiesību problēmas ar 
institucionālajiem mehānismiem, kas 
izveidoti saskaņā ar partnerības un 
sadarbības nolīguma (PSN) 35. pantu un 
brīvās tirdzniecības nolīguma (BTN) 13. 
pantu; uzskata, ka minētie panti nodrošina 
nepieciešamos instrumentus, lai risinātu 
ar IPA saistītās cilvēktiesību problēmas;

2. atzinīgi vērtē ciešāko ES un 
Vjetnamas politisko dialogu un iespējas 
risināt cilvēktiesību problēmas ar 
institucionālajiem mehānismiem, kas 
izveidoti saskaņā ar partnerības un 
sadarbības nolīguma (PSN) 35. pantu un 
brīvās tirdzniecības nolīguma (BTN) 13. 
pantu; pieņem zināšanai, ka pat tad, ja 
kāda Puse var vienpusēji veikt atbilstīgus 
pasākumus, ja tā uzskata, ka otra Puse ir 
izdarījusi būtisku PSN pārkāpumu, 
Pusēm ir pilnīga rīcības brīvība, īstenojot 
šos pasākumus, un tie ir piemēroti tikai 
ļoti ārkārtējos apstākļos;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Traian Băsescu

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē ciešāko ES un 
Vjetnamas politisko dialogu un lielākās 
iespējas risināt cilvēktiesību problēmas ar 
institucionālajiem mehānismiem, kas 
izveidoti saskaņā ar partnerības un 
sadarbības nolīguma (PSN) 35. pantu un 
brīvās tirdzniecības nolīguma (BTN) 13. 
pantu; uzskata, ka minētie panti nodrošina 
nepieciešamos instrumentus, lai risinātu ar 
IPA saistītās cilvēktiesību problēmas;

2. atzinīgi vērtē ciešāko ES un 
Vjetnamas politisko dialogu un lielākās 
iespējas risināt cilvēktiesību pārkāpumus 
ar institucionālajiem mehānismiem, kas 
izveidoti saskaņā ar partnerības un 
sadarbības nolīguma (PSN) 35. pantu un 
brīvās tirdzniecības nolīguma (BTN) 
13. pantu; uzskata, ka minētie panti kopā 
ar periodisku novērtējumu sistēmu 
nodrošina nepieciešamos instrumentus, lai 
risinātu ar IPA saistītās cilvēktiesību 
problēmas;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē ciešāko ES un 
Vjetnamas politisko dialogu un lielākās 
iespējas risināt cilvēktiesību problēmas ar 
institucionālajiem mehānismiem, kas 
izveidoti saskaņā ar partnerības un 
sadarbības nolīguma (PSN) 35. pantu un 
brīvās tirdzniecības nolīguma (BTN) 13. 
pantu; uzskata, ka minētie panti nodrošina 
nepieciešamos instrumentus, lai risinātu ar 
IPA saistītās cilvēktiesību problēmas;

2. atzinīgi vērtē ciešāko ES un 
Vjetnamas politisko dialogu un lielākās 
iespējas risināt cilvēktiesību problēmas ar 
institucionālajiem mehānismiem, kas 
izveidoti saskaņā ar partnerības un 
sadarbības nolīguma (PSN) 35. pantu un 
brīvās tirdzniecības nolīguma (BTN) 
13. pantu; tomēr uzskata, ka minētie panti 
nenodrošina pietiekamus instrumentus, lai 
risinātu ar IPA saistītās cilvēktiesību 
problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka visām pusēm ir jāievēro 
cilvēktiesības un ka šajā sakarībā 
Francijas valdībai vajadzētu uzņemties 
atbildību par noziegumiem, ko tā veikusi 
kolonizācijas laikā Vjetnamā, tostarp arī 
par 20 000 Vjetnamas pretošanās 
kaujinieku ieslodzīšanu koncentrācijas 
nometnē un piespiedu darbu Poslo-
Condore; tādēļ uzskata, ka jebkuram 
nolīgumam ar Vjetnamas Sociālistisko 
Republiku ir jānozīmē, ka Francijas 
iestādes sniedz sarakstu, kurā uzskaitītas 
visas Vjetnamas pretošanās kustības 
personas, kuras bija apcietinātas un mira 
Kondao salā Francijas okupācijas laikā;

Or. es
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Grozījums Nr. 12
Traian Băsescu

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka saskaņā ar PSN 35. 
pantu Puses vienojas sadarboties 
cilvēktiesību veicināšanā un aizsardzībā, 
tostarp attiecībā uz to starptautisko 
cilvēktiesību instrumentu īstenošanu, 
kuriem tās ir pievienojušās;

3. uzsver, ka saskaņā ar PSN VI 
sadaļu Puses vienojas sadarboties 
cilvēktiesību veicināšanā un aizsardzībā un 
dzimumu līdztiesības, klimata pārmaiņu 
novēršanas, migrācijas, veselības, 
izglītības un apmācības, sociāli 
ekonomisko jautājumu un valsts 
pārvaldes reformas jomā, lai nodrošinātu, 
ka augstie standarti un vērtības, ko 
veicina ES, tiek popularizēti ārvalstīs un 
atspoguļoti turpmākajās Vjetnamas 
reformās, tostarp attiecībā uz to 
starptautisko cilvēktiesību instrumentu 
īstenošanu, kuriem tās ir pievienojušās;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Jytte Guteland

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka saskaņā ar PSN 35. 
pantu Puses vienojas sadarboties 
cilvēktiesību veicināšanā un aizsardzībā, 
tostarp attiecībā uz to starptautisko 
cilvēktiesību instrumentu īstenošanu, 
kuriem tās ir pievienojušās;

3. uzsver, ka saskaņā ar PSN 
35. pantu Puses vienojas sadarboties 
cilvēktiesību veicināšanā un aizsardzībā, 
tostarp attiecībā uz to starptautisko 
cilvēktiesību instrumentu īstenošanu, 
kuriem tās ir pievienojušās; uzsver, ka 
pusēm un ieguldītājiem ir jāievēro visi 
attiecīgie starptautiskie cilvēktiesību 
standarti un pienākumi; uzsver 
ieguldītāju pienākumus, kas izriet no 
ESAO Vadlīnijām daudznacionāliem 
uzņēmumiem un ANO Vadošajiem 
principiem uzņēmējdarbībai un 



PE643.186v01-00 10/23 AM\1192535LV.docx

LV

cilvēktiesībām;

Or. en

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

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka saskaņā ar PSN 35. 
pantu Puses vienojas sadarboties 
cilvēktiesību veicināšanā un aizsardzībā, 
tostarp attiecībā uz to starptautisko 
cilvēktiesību instrumentu īstenošanu, 
kuriem tās ir pievienojušās;

3. uzsver, ka saskaņā ar PSN 
35. pantu Puses vienojas sadarboties 
cilvēktiesību veicināšanā un aizsardzībā, 
tostarp attiecībā uz to starptautisko 
cilvēktiesību instrumentu īstenošanu, 
kuriem tās ir pievienojušās; ar bažām 
norāda, ka šie pūliņi ir izrādījušies 
nepietiekami, jo kopš PSN stāšanās spēkā 
ir turpinājušies nopietni cilvēktiesību 
pārkāpumi;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Phil Bennion

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka saskaņā ar PSN 35. 
pantu Puses vienojas sadarboties 
cilvēktiesību veicināšanā un aizsardzībā, 
tostarp attiecībā uz to starptautisko 
cilvēktiesību instrumentu īstenošanu, 
kuriem tās ir pievienojušās;

3. uzsver, ka saskaņā ar PSN 
35. pantu Puses vienojas sadarboties 
cilvēktiesību veicināšanā un aizsardzībā, 
tostarp attiecībā uz to starptautisko 
cilvēktiesību instrumentu īstenošanu, 
kuriem tās ir pievienojušās; ar bažām 
norāda, ka kopš PSN stāšanās spēkā ir 
pastiprinājušies nopietni cilvēktiesību 
pārkāpumi;

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pilnībā atbalsta ES un Vjetnamas 
cilvēktiesību dialogu, kas ir ļoti efektīvs 
veids, kā apspriest ar cilvēktiesībām 
saistītus jautājumus; aicina stiprināt 
ikgadējo ES un Vjetnamas cilvēktiesību 
dialogu, iesaistot vietējo un starptautisko 
pilsonisko sabiedrību un ņemot vērā 
informāciju, kas saņemta no attiecīgām 
starptautiskām organizācijām;

4. pilnībā atbalsta patiesu un uz 
rezultātiem vērstu ES un Vjetnamas 
sadarbību cilvēktiesību jomā, tostarp 
saistībā ar divpusējo dialogu par 
cilvēktiesībām un citām augsta līmeņa 
sanāksmēm; aicina stiprināt ikgadējo ES 
un Vjetnamas cilvēktiesību dialogu, 
iesaistot neatkarīgas vietējās pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas un cilvēktiesību 
aizstāvjus; šajā sakarībā uzsver, ka 
Eiropas Komisijai un EĀDD ir jāpievērš 
īpaša uzmanība tam, ka neatkarīga 
pilsoniskā sabiedrība ir saskārusies ar 
smagām represijām un lielā mērā 
darbojas slepeni, baidoties no vajāšanas 
un atriebības; uzstāj, ka ir svarīgi izskatīt 
atsevišķus gadījumus un šajos dialogos 
turpināt sekot šo situāciju attīstībai; 
aicina šajos dialogos ņemt vērā 
informāciju, kas saņemta no attiecīgajām 
starptautiskajām organizācijām;

Or. en

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

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pilnībā atbalsta ES un Vjetnamas 
cilvēktiesību dialogu, kas ir ļoti efektīvs 
veids, kā apspriest ar cilvēktiesībām 
saistītus jautājumus; aicina stiprināt 

4. pilnībā atbalsta ES un Vjetnamas 
cilvēktiesību dialogu, kas ir veids, kā 
apspriest ar cilvēktiesībām saistītus 
jautājumus; pauž nožēlu par to, ka pēc 
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ikgadējo ES un Vjetnamas cilvēktiesību 
dialogu, iesaistot vietējo un starptautisko 
pilsonisko sabiedrību un ņemot vērā 
informāciju, kas saņemta no attiecīgām 
starptautiskām organizācijām;

vairākām ES un Vjetnamas cilvēktiesību 
dialogu kārtām nav panākti taustāmi 
rezultāti; turklāt pauž nožēlu par to, ka 
vismaz divreiz Vjetnama ir aizturējusi 
aktīvistus tieši pirms dialogiem; aicina 
stiprināt ikgadējo ES un Vjetnamas 
cilvēktiesību dialogu, iesaistot vietējo un 
starptautisko pilsonisko sabiedrību un 
ņemot vērā informāciju, kas saņemta no 
attiecīgām starptautiskām organizācijām; 
aicina šo dialogu balstīt uz konkrētiem 
rezultātiem; ar bažām norāda, ka 
Vjetnamas neatkarīgā pilsoniskā 
sabiedrība ir saskārusies ar vardarbīgām 
represijām un lielā mērā darbojas slepeni, 
baidoties no vajāšanas un atriebības;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Phil Bennion

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pilnībā atbalsta ES un Vjetnamas 
cilvēktiesību dialogu, kas ir ļoti efektīvs 
veids, kā apspriest ar cilvēktiesībām 
saistītus jautājumus; aicina stiprināt 
ikgadējo ES un Vjetnamas cilvēktiesību 
dialogu, iesaistot vietējo un starptautisko 
pilsonisko sabiedrību un ņemot vērā 
informāciju, kas saņemta no attiecīgām 
starptautiskām organizācijām;

4. pilnībā atbalsta ES un Vjetnamas 
cilvēktiesību dialogu, kas ir veids, kā 
apspriest ar cilvēktiesībām saistītus 
jautājumus; pauž nožēlu par to, ka šo 
dialogu laikā Vjetnama atzīst, ka 
nepieciešamība saglabāt stabilitāti ir 
prioritāte salīdzinājumā ar cilvēktiesību 
ievērošanu; aicina stiprināt ikgadējo ES un 
Vjetnamas cilvēktiesību dialogu, iesaistot 
vietējo un starptautisko pilsonisko 
sabiedrību un ņemot vērā informāciju, kas 
saņemta no attiecīgām starptautiskām 
organizācijām; aicina šo dialogu balstīt uz 
konkrētiem rezultātiem;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Irina Von Wiese, Urmas Paet
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pilnībā atbalsta ES un Vjetnamas 
cilvēktiesību dialogu, kas ir ļoti efektīvs 
veids, kā apspriest ar cilvēktiesībām 
saistītus jautājumus; aicina stiprināt 
ikgadējo ES un Vjetnamas cilvēktiesību 
dialogu, iesaistot vietējo un starptautisko 
pilsonisko sabiedrību un ņemot vērā 
informāciju, kas saņemta no attiecīgām 
starptautiskām organizācijām;

4. pilnībā atbalsta ES un Vjetnamas 
cilvēktiesību dialogu, kas ļauj pastāvīgi 
apspriest ar cilvēktiesībām saistītus 
jautājumus; aicina stiprināt ikgadējo ES un 
Vjetnamas cilvēktiesību dialogu, iesaistot 
vietējo un starptautisko pilsonisko 
sabiedrību un ņemot vērā informāciju, kas 
saņemta no attiecīgām starptautiskām 
organizācijām;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Fabio Massimo Castaldo

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzīst cilvēktiesību aizstāvju 
būtisko darbu demokrātiskajā procesā; 
uzsver, ka cilvēktiesību aizstāvju situācija 
Vjetnamā nesen ir pasliktinājusies un ka 
2018. gadā tika arestēts 
lielāks cilvēktiesību aizstāvju skaits nekā 
laikposmā no 2013. līdz 2017. gadam; 
aicina, lai Eiropas Komisija un 
Vjetnamas valdība atbrīvotu visus 
patvaļīgi aizturētos cilvēktiesību, 
nodarbinātības, reliģiskos un vides 
aktīvistus, žurnālistus un blogerus, tostarp 
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 un 
Ho Duc Hoa;

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

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzīst, ka Vjetnamas pilsoniskajai 
sabiedrībai nav atļauts darboties brīvi un 
bez valsts iejaukšanās; pauž bažas par to, 
ka vietējo konsultantu grupu (VKG) 
izveidi saskaņā ar nolīgumu var 
apdraudēt vārda brīvības, pulcēšanās un 
biedrošanās brīvības trūkums Vjetnamā, 
ko bieži ir izmantojušas valsts iestādes, lai 
iebiedētu, apklusinātu un ierobežotu 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju 
darbu; šajā sakarībā aicina Komisiju 
nodrošināt, lai pilsoniskās sabiedrības 
grupas, kuras ir iekļautas vietējo 
konsultantu grupu sastāvā, varētu 
darboties neatkarīgi, objektīvi, rūpīgi un 
droši, nebaidoties no jebkādām sekām;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a pauž nožēlu par to, ka nav 
noteikumu par ieguldītāju saistībām, 
tostarp saistošu korporatīvā sociālās 
atbildības standartu; aicina Komisiju 
ierosināt tiesību aktus, kuros būtu noteikti 
obligāti un izpildāmi pienācīgas rūpības 
standarti tādās nozarēs kā apģērbu 
ražošanas nozarē;

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b aicina ES un Vjetnamu ar IPA 
papildu protokolu izveidot neatkarīgu 
uzraudzības un sūdzību iesniegšanas 
mehānismu attiecībā uz cilvēktiesībām, 
nodrošinot skartajām personām un 
vietējām ieinteresētajām personām 
efektīvus tiesiskās aizsardzības līdzekļus 
un instrumentu, ar ko novērst iespējamo 
negatīvo ietekmi uz cilvēktiesībām, kas 
izriet no IPA;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Heidi Hautala
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, cik svarīgs ir IPA 
ieguldījums dzīves līmeņa 
paaugstināšanā, ekonomiskās izaugsmes 
un stabilitātes veicināšanā, tiesiskuma, 
labas pārvaldības, ilgtspējīgas attīstības 
un Vjetnamas cilvēktiesību ievērošanas 
veicināšanā, vienlaikus ļaujot arī ES 
veicināt tās mērķus — mieru un stabilitāti 
reģionā.

5. uzsver, ka IPA būtu jāveicina 
dzīves līmeņa paaugstināšana, veicinot 
ekonomikas izaugsmi un stabilitāti; pauž 
nožēlu par saistošas un izpildāmas 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļas trūkumu, kas palīdzētu veicināt 
tiesiskumu, labu pārvaldību, ilgtspējīgu 
attīstību un cilvēktiesību ievērošanu 
Vjetnamā, vienlaikus ļaujot arī ES veicināt 
tās mērķus — mieru un stabilitāti reģionā; 
pauž nožēlu par to, ka ITS kā ieguldītāju 
saistības neattiecina uz cilvēktiesībām un 
citiem ilgtspējīgas attīstības aspektiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, cik svarīgs ir IPA 
ieguldījums dzīves līmeņa paaugstināšanā, 
ekonomiskās izaugsmes un stabilitātes 
veicināšanā, tiesiskuma, labas 
pārvaldības, ilgtspējīgas attīstības un 
Vjetnamas cilvēktiesību ievērošanas 
veicināšanā, vienlaikus ļaujot arī ES 
veicināt tās mērķus — mieru un stabilitāti 
reģionā.

5. uzsver, cik svarīgs ir IPA 
ieguldījums dzīves līmeņa paaugstināšanā, 
ekonomiskās izaugsmes un stabilitātes 
veicināšanā, vienlaikus ļaujot ES veicināt 
tās mērķus — mieru un stabilitāti reģionā.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Irina Von Wiese

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, cik svarīgs ir IPA 
ieguldījums dzīves līmeņa paaugstināšanā, 
ekonomiskās izaugsmes un stabilitātes 
veicināšanā, tiesiskuma, labas pārvaldības, 
ilgtspējīgas attīstības un Vjetnamas 
cilvēktiesību ievērošanas veicināšanā, 
vienlaikus ļaujot arī ES veicināt tās mērķus 
— mieru un stabilitāti reģionā.

5. uzsver, cik svarīgs ir IPA 
ieguldījums dzīves līmeņa 
paaugstināšanā, labklājības un stabilitātes 
veicināšanā, tiesiskuma, labas pārvaldības, 
ilgtspējīgas attīstības un Vjetnamas 
cilvēktiesību ievērošanas veicināšanā, 
vienlaikus ļaujot arī ES veicināt tās mērķus 
— mieru un stabilitāti reģionā; uzsver, ka 
šo universālo vērtību nepārprotama 
ievērošana ir jebkura ES un trešās valsts 
nolīguma nosacījums; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka pēc nolīguma stāšanās 
spēkā tiek pilnībā ievēroti cilvēktiesību 
kritēriji;

Or. en
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Grozījums Nr. 27
Phil Bennion

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pauž nožēlu par to, ka Vjetnamas 
kriminālkodekss de facto paredz 
kriminālatbildību par valdības 
kritizēšanu, tādēļ gandrīz nav iespējams 
nodrošināt brīvu, atklātu un 
neatkarīgu BTN un PSN īstenošanas 
uzraudzību, kā arī pilnībā izmantot darba 
tiesības, kas noteiktas SDO 
pamatkonvencijās, kuras Vjetnama ir 
ratificējusi vai apņēmusies ratificēt;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Phil Bennion

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b pauž nožēlu, ka nav veikts 
ietekmes uz cilvēktiesībām novērtējums, 
un aicina Komisiju pirms nolīguma 
stāšanās spēkā veikt šādu novērtējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Phil Bennion

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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5.c pauž dziļu nožēlu par to, ka IPA 
neparedz pienākumu uzņēmumiem ievērot 
cilvēktiesības un ka klauzula tikai atbalsta 
un veicina brīvprātīgas saistības; tādēļ 
aicina ieviest saistošu klauzulu valstīm, 
lai tās pilnībā ievērotu cilvēktiesības un 
atbilstu tām.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Phil Bennion

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.d pauž pārliecību, ka ir jāuzlabo 
tiesiskums, laba pārvaldība, ilgtspējīga 
attīstība un cilvēktiesību ievērošana 
Vjetnamā; iesaka Eiropas Parlamentam 
sniegt piekrišanu tikai tad, kad Vjetnamas 
valdība ar ES Komisiju ir vienojusies par 
grafiku attiecībā uz cilvēktiesību stāvokļa 
uzlabošanu Vjetnamā, tostarp par 
priekšlikumiem pārskatīt tos 
kriminālkodeksa aspektus, kuri pašlaik 
nosaka vārda, biedrošanās un pulcēšanās 
brīvības ierobežojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka miljoniem upuru, kuri 
cietuši no oranžā aģenta un augsnes 
detoksifikācijas, cīņai par taisnīgumu 
vajadzētu būt ES un Vjetnamas turpmāko 
nolīgumu galvenajai prioritātei; uzskata, 
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ka 2018. gada 10. augusta Sanfrancisko 
spriedums, kas vērsts pret Montsanto, 
rada stabilu juridisko pamatu 
līdzīgu prasību atrisināšanai; tādēļ 
atkārto, ka ES vajadzētu darīt visu 
iespējamo, lai atbalstītu visaptverošu 
rīcības plānu, kura mērķis ir novērst 
oranžā aģenta radīto kaitējumu videi un 
cilvēkiem, tostarp sniedzot atbalstu 
Vjetnamas Oranžā aģenta/dioksīna upuru 
asociācijai (VAVA), kura ir uzsākusi 
tiesvedību pret ASV ķīmiskās rūpniecības 
uzņēmumiem, kas ražo oranžo aģentu;

Or. es

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

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pauž nožēlu par to, ka Eiropas 
Komisija veda sarunas ar Vjetnamu par 
IPA, neveicot ietekmes uz cilvēktiesībām 
novērtējumu, un tādējādi pārkāpa savas 
saistības un pienākumus, un aicina 
Komisiju pirms nolīguma stāšanās spēkā 
veikt šādu novērtējumu

Or. en

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

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b pauž nožēlu par to, ka režīmos, 
kurus ieviesa ar ieguldījumu aizsardzības 



PE643.186v01-00 20/23 AM\1192535LV.docx

LV

nolīgumu, nav pietiekami detalizētas 
klauzulas, lai piespiestu valstis ievērot, 
aizsargāt un īstenot cilvēktiesības, un tās 
sniedz ierobežotas garantijas cilvēkiem, 
kuru pamattiesības ir pārkāpis ieguldītājs 
vai uzņēmēja valsts;

Or. en

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

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c aicina izveidot neatkarīgu sūdzību 
izskatīšanas mehānismu, nodrošinot 
cietušajiem iedzīvotājiem un 
ieinteresētajām personām efektīvus 
aizsardzības līdzekļus, lai novērstu 
iespējamo negatīvo ietekmi uz 
cilvēktiesībām;

Or. en

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

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.d norāda, ka ITS judikatūra nav 
pietiekama, lai nodrošinātu cilvēktiesību 
standartiem atbilstošu interpretāciju, un 
ieguldījumu tiesas bieži vien nav pienācīgi 
ņēmušas tos vērā;

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

Atzinuma projekts
5.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.e uzskata, ka ITS sistēmas 
asimetriskums, ieguldītāju cilvēktiesību 
saistību trūkums un ar ITS saistītās 
pārmērīgās izmaksas ierobežo pilsoniskās 
sabiedrības piekļuvi un tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus; prasa, lai šī 
sistēma neierobežotu valsts spēju pildīt tās 
pienākumu aizsargāt cilvēktiesības, ne arī 
traucētu uzņēmumiem ievērot šīs tiesības;

Or. en

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

Atzinuma projekts
5.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.f aicina reformēt ITS sistēmu, lai 
nodrošinātu, ka šī ieguldījumu tiesa var 
sistemātiski un stingri piemērot 
starptautiskos tiesību aktus cilvēktiesību 
jomā, vides un darba tiesību jomā un 
piešķir pietiekamu nozīmi 
starptautiskajām saistībām cilvēktiesību 
jomā un korporatīvo ieguldītāju atbildībai 
ievērot cilvēktiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor
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Atzinuma projekts
5.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.g pauž nožēlu par to, ka Amicus 
Curiae nevar uzskatīt par efektīvu 
līdzdalību, jo ieguldījumu tiesām ir 
pilnīga pilnīga rīcības brīvība noteikt, vai 
tās pieņem amicus curiae, vai ne, un šo 
iespēju tiesas bieži noraida vai ierobežo;

Or. en

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

Atzinuma projekts
5.h punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.h aicina IPA ieviest saistošu un 
izpildāmu klauzulu valstīm, lai aizsargātu 
cilvēktiesības, tostarp regulējot un 
kontrolējot uzņēmumus, un obligātu 
klauzulu, kas atgādina, ka uzņēmumiem 
ir jāievēro starptautiskie cilvēktiesību un 
vides standarti;

Or. en

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

Atzinuma projekts
5.i punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.i aicina ES un Vjetnamu 
sadarboties, lai izstrādātu rīcības plānu 
bērnu darba apkarošanai, paredzot arī 
nepieciešamo uzticamības pārbaudes 
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satvaru uzņēmumiem;

Or. en

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

Atzinuma projekts
5.j punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.j tādēļ aicina EP dot piekrišanu 
nolīgumiem tikai tad, ja šie ieteikumi ir 
juridiski un efektīvi aizsargāti;

Or. en


