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Amendement 1
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat economische 
ontwikkeling en multilateralisme 
belangrijke middelen zijn waarmee het 
leven van mensen kan worden verbeterd; 
wijst erop dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
onder meer tot doel heeft de economische, 
handels- en investeringsbanden tussen de 
EU en Vietnam aan te halen met 
eerbiediging van de doelstelling van 
duurzame ontwikkeling, en handel en 
investeringen te bevorderen op een wijze 
die strookt met hoge beschermingsniveaus 
voor milieu en werknemers en de 
desbetreffende internationaal erkende 
normen en overeenkomsten;

1. onderstreept dat economische 
ontwikkeling en multilateralisme 
belangrijke middelen zijn waarmee het 
leven van mensen kan worden verbeterd; 
wijst erop dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
onder meer tot doel heeft de economische, 
handels- en investeringsbanden tussen de 
EU en Vietnam aan te halen met 
eerbiediging van de doelstelling van 
duurzame ontwikkeling, en handel en 
investeringen in het kader van de 
overeenkomst te bevorderen, met volledige 
naleving van de internationale 
mensenrechtennormen en met hoge 
beschermingsniveaus voor milieu en 
werknemers en de desbetreffende 
internationaal erkende normen en 
overeenkomsten; betreurt in dit verband 
dat het hoofdstuk over duurzame 
ontwikkeling geen bindende voorwaarden 
omvat, maar alleen voorziet in het 
samenroepen van een panel van 
deskundigen dat niet-bindende 
aanbevelingen kan doen en de dialoog 
kan bevorderen;

Or. en

Amendement 2
Traian Băsescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat economische 
ontwikkeling en multilateralisme 

1. onderstreept dat economische 
ontwikkeling en multilateralisme 
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belangrijke middelen zijn waarmee het 
leven van mensen kan worden verbeterd; 
wijst erop dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
onder meer tot doel heeft de economische, 
handels- en investeringsbanden tussen de 
EU en Vietnam aan te halen met 
eerbiediging van de doelstelling van 
duurzame ontwikkeling, en handel en 
investeringen te bevorderen op een wijze 
die strookt met hoge beschermingsniveaus 
voor milieu en werknemers en de 
desbetreffende internationaal erkende 
normen en overeenkomsten;

belangrijke middelen zijn waarmee het 
leven van mensen kan worden verbeterd; 
wijst erop dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
onder meer tot doel heeft de economische, 
handels- en investeringsbanden tussen de 
EU en Vietnam aan te halen met 
eerbiediging van de doelstelling van 
duurzame ontwikkeling, en handel en 
investeringen te bevorderen op een wijze 
die strookt met hoge beschermingsniveaus 
voor milieu en werknemers en met de 
mensenrechtennormen die de EU 
hanteert, alsook de desbetreffende 
internationaal erkende normen en 
overeenkomsten;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat economische 
ontwikkeling en multilateralisme 
belangrijke middelen zijn waarmee het 
leven van mensen kan worden verbeterd; 
wijst erop dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
onder meer tot doel heeft de economische, 
handels- en investeringsbanden tussen de 
EU en Vietnam aan te halen met 
eerbiediging van de doelstelling van 
duurzame ontwikkeling, en handel en 
investeringen te bevorderen op een wijze 
die strookt met hoge beschermingsniveaus 
voor milieu en werknemers en de 
desbetreffende internationaal erkende 
normen en overeenkomsten;

1. onderstreept dat economische 
ontwikkeling en multilateralisme 
belangrijke middelen zijn waarmee het 
leven van mensen kan worden verbeterd; 
wijst erop dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
onder meer tot doel heeft de economische, 
handels- en investeringsbanden tussen de 
EU en Vietnam aan te halen met 
eerbiediging van de doelstelling van 
duurzame ontwikkeling, en handel en 
investeringen te bevorderen met volledige 
naleving van de internationaal erkende 
normen en overeenkomsten op het gebied 
van mensenrechten, milieu en 
werknemers;

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat het Amerikaanse 
leger tussen 1962 en 1971 ongeveer 80 
miljoen liter Agent Orange over de bossen 
en gewassen in Zuid-Vietnam heeft 
verspreid in een poging de 
voedselbevoorrading van de plaatselijke 
bevolking te verstoren en de voortgang 
van de nationale bevrijdingsbewegingen 
en guerrilla te stoppen; wijst erop dat het 
product in het grondwater en de rivieren 
is terechtgekomen, hetgeen ernstige 
fysieke en mentale schade heeft 
veroorzaakt bij ca. drie miljoen 
Vietnamezen; wijst erop dat een miljoen 
mensen nog steeds onder ernstige 
gevolgen lijden, waaronder 150 000 
mensen met aangeboren afwijkingen;

Or. es

Amendement 5
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. betreurt dat de Commissie geen 
effectbeoordeling inzake mensenrechten 
van de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
tussen de EU en Vietnam heeft verricht, 
hetgeen in strijd is met de geest van het 
besluit van de Europese Ombudsman van 
2015 en met het EU-Actieplan inzake 
mensenrechten en democratie; verzoekt 
de Commissie een effectbeoordeling 
inzake mensenrechten uit te voeren 
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alvorens de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
wordt geratificeerd;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de versterkte 
politieke dialoog tussen de EU en Vietnam, 
alsook met het verbeterde vermogen om 
mensenrechtenkwesties aan de orde te 
stellen in het kader van de uit hoofde van 
artikel 35 van de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst en artikel 13 
van de vrijhandelsovereenkomst ingestelde 
institutionele mechanismen; is van oordeel 
dat bovengenoemde artikelen voorzien in 
de nodige middelen om 
mensenrechtenkwesties die verband 
houden met de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
aan de orde te stellen;

2. is ingenomen met de versterkte 
politieke dialoog tussen de EU en Vietnam, 
alsook met het verbeterde vermogen om 
mensenrechtenkwesties aan de orde te 
stellen in het kader van de uit hoofde van 
artikel 35 van de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst en artikel 13 
van de vrijhandelsovereenkomst ingestelde 
institutionele mechanismen; herinnert 
eraan dat de bovengenoemde artikelen op 
zich niet voorzien in de nodige middelen 
om mensenrechtenkwesties in verband met 
de tenuitvoerlegging van de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
aan te pakken, en dat de EU en de 
lidstaten daarom strikt moeten toezien op 
de tenuitvoerlegging, door middel van een 
onafhankelijk toezichts- en 
klachtenmechanisme waarbij de 
mensenrechteneffecten voortdurend 
worden gemonitord;

Or. en

Amendement 7
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement
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2. is ingenomen met de versterkte 
politieke dialoog tussen de EU en Vietnam, 
alsook met het verbeterde vermogen om 
mensenrechtenkwesties aan de orde te 
stellen in het kader van de uit hoofde van 
artikel 35 van de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst en artikel 13 
van de vrijhandelsovereenkomst ingestelde 
institutionele mechanismen; is van oordeel 
dat bovengenoemde artikelen voorzien in 
de nodige middelen om 
mensenrechtenkwesties die verband 
houden met de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
aan de orde te stellen;

2. is ingenomen met de versterkte 
politieke dialoog tussen de EU en Vietnam, 
alsook met de mogelijkheid om 
mensenrechtenkwesties aan de orde te 
stellen in het kader van de uit hoofde van 
artikel 35 van de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst en artikel 13 
van de vrijhandelsovereenkomst ingestelde 
institutionele mechanismen; merkt op dat 
een partij weliswaar unilateraal 
maatregelen kan nemen indien zij meent 
dat de andere partij een wezenlijke 
inbreuk op de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst heeft 
gemaakt, maar dat deze maatregelen de 
vrije keuze van de partijen zijn en dat de 
EU tot dusver nooit een 
handelsovereenkomst heeft opgeschort;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de versterkte 
politieke dialoog tussen de EU en Vietnam, 
alsook met het verbeterde vermogen om 
mensenrechtenkwesties aan de orde te 
stellen in het kader van de uit hoofde van 
artikel 35 van de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst en artikel 13 
van de vrijhandelsovereenkomst ingestelde 
institutionele mechanismen; is van oordeel 
dat bovengenoemde artikelen voorzien in 
de nodige middelen om 
mensenrechtenkwesties die verband 
houden met de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
aan de orde te stellen;

2. is ingenomen met de versterkte 
politieke dialoog tussen de EU en Vietnam, 
alsook met de mogelijkheid om 
mensenrechtenkwesties aan de orde te 
stellen in het kader van de uit hoofde van 
artikel 35 van de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst en artikel 13 
van de vrijhandelsovereenkomst ingestelde 
institutionele mechanismen; merkt op dat 
een partij weliswaar unilateraal 
maatregelen kan nemen indien zij meent 
dat de andere partij een wezenlijke 
inbreuk op de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst heeft 
gemaakt, maar dat deze maatregelen de 
vrije keuze van de partijen zijn en alleen 
in zeer uitzonderlijke omstandigheden zijn 
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gebruikt;

Or. en

Amendement 9
Traian Băsescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de versterkte 
politieke dialoog tussen de EU en Vietnam, 
alsook met het verbeterde vermogen om 
mensenrechtenkwesties aan de orde te 
stellen in het kader van de uit hoofde van 
artikel 35 van de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst en artikel 13 
van de vrijhandelsovereenkomst ingestelde 
institutionele mechanismen; is van oordeel 
dat bovengenoemde artikelen voorzien in 
de nodige middelen om 
mensenrechtenkwesties die verband 
houden met de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
aan de orde te stellen;

2. is ingenomen met de versterkte 
politieke dialoog tussen de EU en Vietnam, 
alsook met het verbeterde vermogen om 
schendingen van de mensenrechten aan 
de orde te stellen in het kader van de uit 
hoofde van artikel 35 van de 
partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst en artikel 13 
van de vrijhandelsovereenkomst ingestelde 
institutionele mechanismen; is van oordeel 
dat bovengenoemde artikelen, in 
combinatie met een systeem van 
periodieke beoordelingen, voorzien in de 
nodige middelen om 
mensenrechtenkwesties die verband 
houden met de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
aan de orde te stellen;

Or. en

Amendement 10
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met de versterkte 
politieke dialoog tussen de EU en Vietnam, 
alsook met het verbeterde vermogen om 
mensenrechtenkwesties aan de orde te 

2. is ingenomen met de versterkte 
politieke dialoog tussen de EU en Vietnam, 
alsook met het verbeterde vermogen om 
mensenrechtenkwesties aan de orde te 
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stellen in het kader van de uit hoofde van 
artikel 35 van de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst en artikel 13 
van de vrijhandelsovereenkomst ingestelde 
institutionele mechanismen; is van oordeel 
dat bovengenoemde artikelen voorzien in 
de nodige middelen om 
mensenrechtenkwesties die verband 
houden met de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
aan de orde te stellen;

stellen in het kader van de uit hoofde van 
artikel 35 van de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst en artikel 13 
van de vrijhandelsovereenkomst ingestelde 
institutionele mechanismen; is echter van 
oordeel dat bovengenoemde artikelen niet 
voorzien in de nodige middelen om 
mensenrechtenkwesties die verband 
houden met de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
aan de orde te stellen;

Or. en

Amendement 11
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat alle partijen de 
mensenrechten moeten eerbiedigen en dat 
de Franse regering dan ook de 
verantwoordelijkheid moet opnemen voor 
de misdaden die het land tijdens de 
kolonisatie in Vietnam heeft gepleegd, 
waaronder de opsluiting en dwangarbeid 
van 20 000 strijders van het Vietnamese 
verzet in het concentratiekamp van Poulo 
Condor; meent dat elke overeenkomst met 
de Socialistische Republiek Vietnam de 
Franse autoriteiten moet verplichten om 
een lijst te verstrekken van alle 
gevangenen van het Vietnamese verzet die 
tijdens de Franse bezetting op het eiland 
Con Dao zijn vastgehouden en 
omgekomen;

Or. es

Amendement 12
Traian Băsescu

Ontwerpadvies



PE643.186v01-00 10/26 AM\1192535NL.docx

NL

Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de partijen in het 
kader van artikel 35 van de partnerschaps- 
en samenwerkingsovereenkomst 
overeenkomen samen te werken om de 
mensenrechten te bevorderen en te 
beschermen, onder meer met betrekking 
tot de tenuitvoerlegging van de 
internationale mensenrechteninstrumenten 
waarbij zij partij zijn;

3. benadrukt dat de partijen in het 
kader van Titel VI van de partnerschaps- 
en samenwerkingsovereenkomst 
overeenkomen samen te werken bij de 
bevordering en bescherming van de 
mensenrechten en op het gebied van 
gendergelijkheid, klimaatverandering, 
migratie, gezondheid, onderwijs en 
opleiding, sociaaleconomische zaken en 
hervorming van de overheidsdiensten, om 
ervoor te zorgen dat de normen en 
waarden waar de EU voor staat ook 
buiten Europa worden uitgevoerd en tot 
uiting komen in toekomstige 
hervormingen in Vietnam, onder meer met 
betrekking tot de tenuitvoerlegging van de 
internationale mensenrechteninstrumenten 
waarbij zij partij zijn;

Or. en

Amendement 13
Jytte Guteland

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de partijen in het 
kader van artikel 35 van de partnerschaps- 
en samenwerkingsovereenkomst 
overeenkomen samen te werken om de 
mensenrechten te bevorderen en te 
beschermen, onder meer met betrekking tot 
de tenuitvoerlegging van de internationale 
mensenrechteninstrumenten waarbij zij 
partij zijn;

3. benadrukt dat de partijen in het 
kader van artikel 35 van de partnerschaps- 
en samenwerkingsovereenkomst 
overeenkomen samen te werken om de 
mensenrechten te bevorderen en te 
beschermen, onder meer met betrekking tot 
de tenuitvoerlegging van de internationale 
mensenrechteninstrumenten waarbij zij 
partij zijn; benadrukt dat de partijen en 
investeerders alle toepasselijke 
internationale mensenrechtennormen en -
verplichtingen moeten naleven; wijst op 
de verantwoordelijkheden van 
investeerders overeenkomstig de OESO-
richtsnoeren voor multinationale 
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ondernemingen en de VN-richtsnoeren 
voor het bedrijfsleven en mensenrechten;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de partijen in het 
kader van artikel 35 van de partnerschaps- 
en samenwerkingsovereenkomst 
overeenkomen samen te werken om de 
mensenrechten te bevorderen en te 
beschermen, onder meer met betrekking tot 
de tenuitvoerlegging van de internationale 
mensenrechteninstrumenten waarbij zij 
partij zijn;

3. benadrukt dat de partijen in het 
kader van artikel 35 van de partnerschaps- 
en samenwerkingsovereenkomst 
overeenkomen samen te werken om de 
mensenrechten te bevorderen en te 
beschermen, onder meer met betrekking tot 
de tenuitvoerlegging van de internationale 
mensenrechteninstrumenten waarbij zij 
partij zijn; merkt met bezorgdheid op dat 
dit ontoereikend is gebleken, aangezien 
zich sinds de inwerkingtreding van de 
PSO nog ernstige schendingen van de 
mensenrechten hebben voorgedaan;

Or. en

Amendement 15
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat de partijen in het 
kader van artikel 35 van de partnerschaps- 
en samenwerkingsovereenkomst 
overeenkomen samen te werken om de 
mensenrechten te bevorderen en te 
beschermen, onder meer met betrekking tot 
de tenuitvoerlegging van de internationale 
mensenrechteninstrumenten waarbij zij 

3. benadrukt dat de partijen in het 
kader van artikel 35 van de partnerschaps- 
en samenwerkingsovereenkomst 
overeenkomen samen te werken om de 
mensenrechten te bevorderen en te 
beschermen, onder meer met betrekking tot 
de tenuitvoerlegging van de internationale 
mensenrechteninstrumenten waarbij zij 
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partij zijn; partij zijn; merkt met bezorgdheid op dat 
ernstige schendingen van de 
mensenrechten sinds de inwerkingtreding 
van de PSO nog zijn toegenomen;

Or. en

Amendement 16
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. staat volledig achter de 
mensenrechtendialoog tussen de EU en 
Vietnam, aangezien deze een zeer 
doeltreffende manier vormt om 
mensenrechtenkwesties te bespreken; pleit 
voor de versterking van de jaarlijkse 
mensenrechtendialoog tussen de EU en 
Vietnam, met deelname van plaatselijke 
en internationale maatschappelijke 
organisaties en rekening houdend met door 
bevoegde internationale organisaties 
verstrekte informatie;

4. staat volledig achter een eerlijk en 
op resultaten gericht engagement inzake 
de mensenrechten tussen de EU en 
Vietnam, onder meer in het kader van de 
bilaterale mensenrechtendialoog en 
andere bijeenkomsten op hoog niveau; 
pleit voor een versterking van de jaarlijkse 
mensenrechtendialoog tussen de EU en 
Vietnam dankzij de betrokkenheid van 
onafhankelijke lokale maatschappelijke 
organisaties en 
mensenrechtenverdedigers; onderstreept 
in dat verband dat de Commissie en de 
EDEO bijzonder aandachtig moeten zijn 
voor het feit dat onafhankelijke 
maatschappelijke organisaties brutaal zijn 
onderdrukt en grotendeels ondergronds 
werken uit vrees voor vervolging en 
represailles; onderstreept dat tijdens deze 
dialoog individuele gevallen ter sprake 
moeten worden gebracht en van nabij 
moeten worden gevolgd; vraagt dat tijdens 
deze dialoog rekening wordt gehouden met 
door bevoegde internationale organisaties 
verstrekte informatie;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. staat volledig achter de 
mensenrechtendialoog tussen de EU en 
Vietnam, aangezien deze een zeer 
doeltreffende manier vormt om 
mensenrechtenkwesties te bespreken; pleit 
voor de versterking van de jaarlijkse 
mensenrechtendialoog tussen de EU en 
Vietnam, met deelname van plaatselijke en 
internationale maatschappelijke 
organisaties en rekening houdend met door 
bevoegde internationale organisaties 
verstrekte informatie;

4. staat volledig achter de 
mensenrechtendialoog tussen de EU en 
Vietnam, aangezien deze een manier vormt 
om mensenrechtenkwesties te bespreken; 
betreurt dat de mensenrechtendialoog 
tussen de EU en Vietnam na verschillende 
rondes nog steeds geen tastbare resultaten 
heeft opgeleverd; betreurt ook dat 
Vietnam in ten minste twee gevallen 
activisten heeft opgepakt net vóór de 
dialoog plaatsvond; pleit voor de 
versterking van de jaarlijkse 
mensenrechtendialoog tussen de EU en 
Vietnam, met deelname van plaatselijke en 
internationale maatschappelijke 
organisaties en rekening houdend met door 
bevoegde internationale organisaties 
verstrekte informatie; dringt erop aan dat 
de dialoog wordt gevoerd rond concrete 
doelstellingen; stelt met bezorgdheid vast 
dat onafhankelijke maatschappelijke 
organisaties in Vietnam brutaal zijn 
onderdrukt en grotendeels ondergronds 
werken uit vrees voor vervolging en 
represailles;

Or. en

Amendement 18
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. staat volledig achter de 
mensenrechtendialoog tussen de EU en 
Vietnam, aangezien deze een zeer 
doeltreffende manier vormt om 
mensenrechtenkwesties te bespreken; pleit 

4. staat volledig achter de 
mensenrechtendialoog tussen de EU en 
Vietnam, aangezien deze een manier vormt 
om mensenrechtenkwesties te bespreken; 
betreurt dat Vietnam tijdens deze dialogen 
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voor de versterking van de jaarlijkse 
mensenrechtendialoog tussen de EU en 
Vietnam, met deelname van plaatselijke en 
internationale maatschappelijke 
organisaties en rekening houdend met door 
bevoegde internationale organisaties 
verstrekte informatie;

het standpunt inneemt dat de handhaving 
van de stabiliteit belangrijker is dan de 
eerbiediging van de mensenrechten; pleit 
voor de versterking van de jaarlijkse 
mensenrechtendialoog tussen de EU en 
Vietnam, met deelname van plaatselijke en 
internationale maatschappelijke 
organisaties en rekening houdend met door 
bevoegde internationale organisaties 
verstrekte informatie; dringt erop aan dat 
de dialoog wordt gevoerd rond concrete 
doelstellingen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. staat volledig achter de 
mensenrechtendialoog tussen de EU en 
Vietnam, aangezien deze een zeer 
doeltreffende manier vormt om 
mensenrechtenkwesties te bespreken; pleit 
voor de versterking van de jaarlijkse 
mensenrechtendialoog tussen de EU en 
Vietnam, met deelname van plaatselijke en 
internationale maatschappelijke 
organisaties en rekening houdend met door 
bevoegde internationale organisaties 
verstrekte informatie;

4. staat volledig achter de 
mensenrechtendialoog tussen de EU en 
Vietnam, waardoor 
mensenrechtenkwesties voortdurend 
kunnen worden besproken; pleit voor de 
versterking van de jaarlijkse 
mensenrechtendialoog tussen de EU en 
Vietnam, met deelname van plaatselijke en 
internationale maatschappelijke 
organisaties en rekening houdend met door 
bevoegde internationale organisaties 
verstrekte informatie;

Or. en

Amendement 20
Fabio Massimo Castaldo

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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4 bis. erkent de essentiële bijdrage van 
mensenrechtenverdedigers in het 
democratische proces; wijst erop dat de 
situatie van mensenrechtenverdedigers in 
Vietnam de laatste tijd is verslechterd en 
dat het aantal gearresteerde activisten in 
2018 hoger lag dan tussen 2013 en 2017; 
dringt bij de Commissie en de regering 
van Vietnam aan op de vrijlating van alle 
willekeurig vastgehouden activisten voor 
de mensenrechten en voor religieuze en 
arbeidsrechten, milieuactivisten, 
journalisten en bloggers, waaronder 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 en 
Ho Duc Hoa;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. erkent dat maatschappelijke 
organisaties in Vietnam niet vrij en 
onafhankelijk van staatsinmenging 
kunnen werken; is bezorgd dat de 
oprichting van de interne adviesgroepen 
in het kader van de overeenkomst zou 
kunnen worden ondermijnd door het 
gebrek aan vrijheid van meningsuiting, 
vereniging en vergadering in Vietnam, dat 
door de autoriteiten vaak wordt gebruikt 
om maatschappelijke organisaties te 
intimideren en het zwijgen op te leggen en 
hun werk te hinderen; verzoekt de 
Commissie ervoor te zorgen dat de 
maatschappelijk organisaties die deel 
uitmaken van de interne adviesgroepen 
onafhankelijk, onpartijdig, ongehinderd 
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en zonder vrees voor represailles kunnen 
werken;

Or. en

Amendement 22
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. betreurt het ontbreken van 
bepalingen over 
investeerdersverplichtingen, met inbegrip 
van bindende normen inzake 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen; verzoekt de Commissie 
wetgeving voor te stellen met verplichte en 
afdwingbare normen inzake gepaste 
zorgvuldigheid in sectoren zoals de 
kledingindustrie;

Or. en

Amendement 23
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de EU en Vietnam om in 
een aanvullend protocol bij de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
een onafhankelijk toezicht- en 
klachtenmechanisme in het leven te 
roepen dat getroffen burgers en lokale 
belanghebbenden van een doeltreffend 
rechtsinstrument voorziet om mogelijke 
schadelijke gevolgen van de overeenkomst 
voor de mensenrechten aan te pakken;
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Or. en

Amendement 24
Heidi Hautala
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
een grote bijdrage kan leveren aan de 
verhoging van de levensstandaard, de 
stimulering van economische groei en 
stabiliteit, de bevordering van de 
rechtsstaat, goed bestuur, duurzame 
ontwikkeling en eerbiediging van de 
mensenrechten in Vietnam, en de EU 
tegelijkertijd in staat stelt haar 
doelstellingen van vrede en stabiliteit in de 
regio te verwezenlijken.

5. onderstreept dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
een grote bijdrage moet leveren aan de 
verhoging van de levensstandaard, de 
stimulering van economische groei en 
stabiliteit; betreurt het ontbreken van een 
bindend en afdwingbaar hoofdstuk over 
handel en duurzame ontwikkeling, dat 
zou bijdragen tot de bevordering van de 
rechtsstaat, goed bestuur, duurzame 
ontwikkeling en eerbiediging van de 
mensenrechten in Vietnam, en de EU 
tegelijkertijd in staat zou stellen haar 
doelstellingen van vrede en stabiliteit in de 
regio te verwezenlijken; betreurt dat er in 
het kader van het ICS geen 
investeerdersverplichtingen zijn 
vastgesteld inzake de mensenrechten en 
andere aspecten inzake duurzame 
ontwikkeling;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
een grote bijdrage kan leveren aan de 

5. onderstreept dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
een grote bijdrage kan leveren aan de 
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verhoging van de levensstandaard, de 
stimulering van economische groei en 
stabiliteit, de bevordering van de 
rechtsstaat, goed bestuur, duurzame 
ontwikkeling en eerbiediging van de 
mensenrechten in Vietnam, en de EU 
tegelijkertijd in staat stelt haar 
doelstellingen van vrede en stabiliteit in de 
regio te verwezenlijken.

verhoging van de levensstandaard, de 
stimulering van economische groei en 
stabiliteit, en de EU tegelijkertijd in staat 
stelt haar doelstellingen van vrede en 
stabiliteit in de regio te verwezenlijken.

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
een grote bijdrage kan leveren aan de 
verhoging van de levensstandaard, de 
stimulering van economische groei en 
stabiliteit, de bevordering van de 
rechtsstaat, goed bestuur, duurzame 
ontwikkeling en eerbiediging van de 
mensenrechten in Vietnam, en de EU 
tegelijkertijd in staat stelt haar 
doelstellingen van vrede en stabiliteit in de 
regio te verwezenlijken.

5. onderstreept dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
een grote bijdrage kan leveren aan de 
verhoging van de levensstandaard, de 
welvaart en stabiliteit, de bevordering van 
de rechtsstaat, goed bestuur, duurzame 
ontwikkeling en eerbiediging van de 
mensenrechten in Vietnam, en de EU 
tegelijkertijd in staat stelt haar 
doelstellingen van vrede en stabiliteit in de 
regio te verwezenlijken; wijst erop dat de 
vastberaden inzet voor deze universele 
waarden een conditio sine qua non is voor 
elke overeenkomst tussen de EU en een 
derde land; vraagt de Commissie erop toe 
te zien dat de mensenrechtennormen 
volledig worden nageleefd nadat de 
overeenkomst in werking is getreden;

Or. en

Amendement 27
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. betreurt dat kritiek leveren op de 
regering in het Vietnamese strafrecht de 
facto wordt gecriminaliseerd, waardoor 
het nagenoeg onmogelijk is om een vrij, 
open en onafhankelijk toezicht op de 
tenuitvoerlegging en effecten van de 
vrijhandels- en 
partnerschapsovereenkomst te verzekeren 
en om de arbeidsrechten zoals die zijn 
neergelegd in de kernverdragen van de 
IAO die door Vietnam zijn of zullen 
worden geratificeerd, ten volle uit te 
oefenen;

Or. en

Amendement 28
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. betreurt dat er geen 
effectbeoordeling inzake mensenrechten 
is verricht en vraagt de Commissie deze 
beoordeling uit te voeren alvorens de 
overeenkomst in werking treedt;

Or. en

Amendement 29
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. betreurt ten zeerste dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
ondernemingen niet verplicht om de 
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mensenrechten te eerbiedigen en dat de 
desbetreffende bepaling alleen vrijwillige 
toezeggingen aanmoedigt en bevordert; 
dringt aan op een bindende clausule die 
de staten verplicht tot volledige naleving 
en eerbiediging van de mensenrechten;

Or. en

Amendement 30
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. meent dat de situatie op het 
gebied van de rechtsstaat, goed bestuur, 
duurzame ontwikkeling en de 
eerbiediging van de mensenrechten in 
Vietnam moet worden verbeterd; meent 
dat het Europees Parlement zijn 
goedkeuring pas mag verlenen wanneer 
de Vietnamese regering met de Commissie 
overeenstemming heeft bereikt over een 
tĳdschema voor de verbetering van de 
mensenrechtensituatie in Vietnam, met 
inbegrip van voorstellen tot herziening 
van de bepalingen in het strafrecht die 
momenteel de vrijheid van meningsuiting, 
vereniging en vergadering in de weg 
staan;

Or. en

Amendement 31
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat de strijd om 
rechtvaardigheid voor de miljoenen 
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slachtoffers van Agent Orange en de 
sanering van de bodem een absolute 
prioriteit moeten zijn in de toekomstige 
overeenkomsten tussen de EU en 
Vietnam; meent dat het vonnis dat op 10 
augustus 2018 in San Francisco is 
uitgesproken tegen Monsanto een solide 
juridische grondslag vormt om 
soortgelĳke zaken op te lossen; dringt er 
daarom opnieuw op aan dat de EU haar 
volledige steun geeft aan een omvattend 
actieprogramma om de door Agent 
Orange veroorzaakte schade voor mens en 
milieu aan te pakken, onder meer door de 
Vereniging van slachtoffers van Agent 
Orange/dioxine in Vietnam (VAVA) te 
steunen bij haar juridische actie tegen de 
Amerikaanse chemische bedrijven die 
Agent Orange hebben geproduceerd;

Or. es

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. betreurt dat de Commissie met 
Vietnam over een 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
heeft onderhandeld zonder een 
effectbeoordeling inzake de 
mensenrechten te verrichten en daarmee 
in strijd met haar eigen toezeggingen en 
verplichtingen heeft gehandeld; verzoekt 
de Commissie een effectbeoordeling uit te 
voeren alvorens de overeenkomst in 
werking treedt;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. betreurt dat de regelingen die door 
de investeringsbeschermingsovereenkomst 
worden ingevoerd onvoldoende 
bepalingen bevatten om staten te 
verplichten de mensenrechten te 
eerbiedigen, te beschermen en te 
bevorderen en slechts beperkte garanties 
en verhaalsmogelijkheden bieden voor 
mensen van wie de fundamentele rechten 
door de investeerders of het gastland 
worden geschonden;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. pleit voor de invoering van 
een onafhankelijk klachtenmechanisme 
dat getroffen burgers en 
belanghebbenden van een doeltreffend 
rechtsinstrument voorziet om mogelijke 
schadelijke gevolgen voor de 
mensenrechten aan te pakken;

Or. en

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

Ontwerpadvies
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Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. merkt op dat de 
jurisprudentie van het ICS ontoereikend 
is om een interpretatie conform de 
mensenrechtennormen te verzekeren en 
dat investeringsrechtbanken deze normen 
vaak niet naar behoren in aanmerking 
nemen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. meent dat de asymmetrie 
van het ICS-stelsel, het ontbreken van 
investeerdersverplichtingen inzake de 
mensenrechten en de exorbitante kosten 
van het ICS de toegang en de 
verhaalsmogelĳkheden voor het 
maatschappelijk middenveld beperken; 
eist dat dit stelsel de mogelijkheden van de 
staat om zijn verplichting tot bescherming 
van de mensenrechten na te komen niet 
beperkt en ondernemingen niet verhindert 
om deze rechten te eerbiedigen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 septies. pleit voor een hervorming 
van het ICS-stelsel om ervoor te zorgen 
dat investeringsrechtbanken het 
internationale recht inzake de 
mensenrechten en het internationale 
milieu- en arbeidsrecht systematisch en 
nauwgezet kunnen toepassen en naar 
behoren rekening houden met 
internationale mensenrechtennormen en 
de verplichtingen voor investeerders om 
de mensenrechten te eerbiedigen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 octies. betreurt dat amicus curiae 
niet kan worden beschouwd als 
daadwerkelijke participatie, aangezien het 
investeringsrechtbanken volledig vrij staat 
om amicus curiae al dan niet te 
accepteren en deze mogelijkheid door de 
rechtbanken vaak wordt verworpen of 
beperkt;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 nonies. pleit voor een bindende en 
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afdwingbare bepaling in de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
die staten ertoe verplicht de 
mensenrechten te beschermen, onder 
meer door het reguleren en controleren 
van ondernemingen, en voor een 
verplichte bepaling die eraan herinnert 
dat ondernemingen de internationale 
mensenrechten- en milieunormen moeten 
naleven;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 decies. roept de EU en Vietnam op 
om samen te werken aan een 
actieprogramma ter bestrijding van 
kinderarbeid, met inbegrip van het nodige 
kader inzake gepaste zorgvuldigheid voor 
ondernemingen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 undecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 undecies. verzoekt het EP derhalve 
pas zijn goedkeuring aan de overeenkomst 
te verlenen wanneer deze aanbevelingen 
wettelijk en daadwerkelijk gewaarborgd 
zijn;
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Or. en


