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Poprawka 1
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że rozwój gospodarczy i 
multilateralizm są ważnymi narzędziami 
poprawy ludzkiego życia; zwraca uwagę, 
że jednym z celów umowy o ochronie 
inwestycji jest wzmocnienie stosunków 
gospodarczych, handlowych i 
inwestycyjnych między UE a Wietnamem 
zgodnie z celem zrównoważonego rozwoju 
oraz wspieranie handlu i inwestycji w 
sposób uwzględniający wysoki poziom 
ochrony środowiska i ochrony pracy oraz 
odnośne międzynarodowo uznane normy i 
porozumienia;

1. podkreśla, że rozwój gospodarczy i 
multilateralizm są ważnymi narzędziami 
poprawy ludzkiego życia; zwraca uwagę, 
że jednym z celów umowy o ochronie 
inwestycji jest wzmocnienie stosunków 
gospodarczych, handlowych i 
inwestycyjnych między UE a Wietnamem 
zgodnie z celem zrównoważonego rozwoju 
oraz wspieranie handlu i inwestycji na 
mocy tej umowy przy pełnym 
poszanowaniu międzynarodowego prawa 
dotyczącego praw człowieka, wysokiego 
poziomu ochrony środowiska i ochrony 
pracy oraz odnośnych międzynarodowo 
uznanych norm i porozumień; wyraża w 
tym kontekście ubolewanie, że w treści 
rozdziału dotyczącego zrównoważonego 
rozwoju nie wprowadza się prawnie 
wiążących obowiązków, lecz jedynie 
pozwala się na uruchomienie zespołu 
ekspertów mających niewiążące 
uprawnienie do formułowania zaleceń i 
wspierania dialogu;

Or. en

Poprawka 2
Traian Băsescu

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że rozwój gospodarczy i 
multilateralizm są ważnymi narzędziami 
poprawy ludzkiego życia; zwraca uwagę, 
że jednym z celów umowy o ochronie 

1. podkreśla, że rozwój gospodarczy i 
multilateralizm są ważnymi narzędziami 
poprawy ludzkiego życia; zwraca uwagę, 
że jednym z celów umowy o ochronie 
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inwestycji jest wzmocnienie stosunków 
gospodarczych, handlowych i 
inwestycyjnych między UE a Wietnamem 
zgodnie z celem zrównoważonego rozwoju 
oraz wspieranie handlu i inwestycji w 
sposób uwzględniający wysoki poziom 
ochrony środowiska i ochrony pracy oraz 
odnośne międzynarodowo uznane normy i 
porozumienia;

inwestycji jest wzmocnienie stosunków 
gospodarczych, handlowych i 
inwestycyjnych między UE a Wietnamem 
zgodnie z celem zrównoważonego rozwoju 
oraz wspieranie handlu i inwestycji w 
sposób spójny z wysokim poziomem 
ochrony środowiska i ochrony pracy oraz 
normami dotyczącymi praw człowieka 
przestrzeganymi przez UE, a także z 
odnośnymi międzynarodowo uznanymi 
normami i porozumieniami;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że rozwój gospodarczy i 
multilateralizm są ważnymi narzędziami 
poprawy ludzkiego życia; zwraca uwagę, 
że jednym z celów umowy o ochronie 
inwestycji jest wzmocnienie stosunków 
gospodarczych, handlowych i 
inwestycyjnych między UE a Wietnamem 
zgodnie z celem zrównoważonego rozwoju 
oraz wspieranie handlu i inwestycji w 
sposób uwzględniający wysoki poziom 
ochrony środowiska i ochrony pracy oraz 
odnośne międzynarodowo uznane normy i 
porozumienia;

1. podkreśla, że rozwój gospodarczy i 
multilateralizm są ważnymi narzędziami 
poprawy ludzkiego życia; zwraca uwagę, 
że jednym z celów umowy o ochronie 
inwestycji jest wzmocnienie stosunków 
gospodarczych, handlowych i 
inwestycyjnych między UE a Wietnamem 
zgodnie z celem zrównoważonego rozwoju 
oraz wspieranie handlu i inwestycji przy 
pełnym poszanowaniu praw człowieka 
oraz międzynarodowo uznanych norm i 
porozumień w dziedzinie środowiska i 
pracy;

Or. en

Poprawka 4
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca uwagę, że w latach 1962–
1971 armia Stanów Zjednoczonych 
zrzuciła ok. 80 mln litrów czynnika 
pomarańczowego na lasy i pola uprawne 
Wietnamu Południowego, aby 
uniemożliwić ludności zdobywanie 
pożywienia oraz zatrzymać postępy ruchu 
wyzwolenia narodowego i partyzantki; 
zwraca uwagę, że ten produkt przedostał 
się do wód podziemnych i rzek, i 
spowodował poważne upośledzenie 
fizyczne i umysłowe u blisko 3 mln 
Wietnamczyków; zwraca uwagę, że milion 
osób nadal odczuwa poważne 
konsekwencje tych działań, z czego u 150 
tys. osób występują wady wrodzone;

Or. es

Poprawka 5
Heidi Hautala
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. ubolewa, że Komisja Europejska 
nie przeprowadziła oceny wpływu Umowy 
o ochronie inwestycji między UE a 
Wietnamem na prawa człowieka, co jest 
sprzeczne z duchem decyzji Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich z 2015 r., 
a także z Planem działania UE 
dotyczącym praw człowieka i demokracji; 
apeluje do Komisji Europejskiej o 
przeprowadzenie oceny wpływu na prawa 
człowieka, zanim umowa o ochronie 
inwestycji zostanie ratyfikowana;

Or. en
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Poprawka 6
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Irina Von Wiese

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
wzmocniony dialog polityczny między UE 
a Wietnamem oraz większy potencjał w 
zakresie rozwiązywania problemów 
dotyczących praw człowieka w ramach 
mechanizmów instytucjonalnych 
ustanowionych na mocy art. 35 umowy o 
partnerstwie i współpracy i art. 13 umowy 
o wolnym handlu; uważa, że artykuły te 
zapewniają narzędzia niezbędne do 
rozwiązania problemów dotyczących praw 
człowieka związanych z umową o ochronie 
inwestycji;

2. z zadowoleniem przyjmuje 
wzmocniony dialog polityczny między UE 
a Wietnamem oraz większy potencjał w 
zakresie rozwiązywania problemów 
dotyczących praw człowieka w ramach 
mechanizmów instytucjonalnych 
ustanowionych na mocy art. 35 umowy o 
partnerstwie i współpracy i art. 13 umowy 
o wolnym handlu; powtarza, że artykuły te 
same w sobie nie zapewnią narzędzi 
niezbędnych do rozwiązania problemów 
dotyczących praw człowieka związanych z 
wykonaniem umowy o ochronie 
inwestycji, i w związku z tym powinna im 
towarzyszyć rygorystyczna kontrola ze 
strony UE i jej państw członkowskich, w 
formie niezależnego mechanizmu 
monitorowania i wnoszenia skarg, 
mającego głównie na celu ciągłą ocenę 
wpływu na prawa człowieka;

Or. en

Poprawka 7
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
wzmocniony dialog polityczny między UE 
a Wietnamem oraz większy potencjał w 
zakresie rozwiązywania problemów 
dotyczących praw człowieka w ramach 

2. z zadowoleniem przyjmuje 
wzmocniony dialog polityczny między UE 
a Wietnamem oraz możliwość 
rozwiązywania problemów dotyczących 
praw człowieka w ramach mechanizmów 
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mechanizmów instytucjonalnych 
ustanowionych na mocy art. 35 umowy o 
partnerstwie i współpracy i art. 13 umowy 
o wolnym handlu; uważa, że artykuły te 
zapewniają narzędzia niezbędne do 
rozwiązania problemów dotyczących praw 
człowieka związanych z umową o 
ochronie inwestycji;

instytucjonalnych ustanowionych na mocy 
art. 35 umowy o partnerstwie i współpracy 
i art. 13 umowy o wolnym handlu; 
zauważa, że chociaż jedna ze stron może 
jednostronnie podjąć odpowiednie środki, 
gdy uważa, że druga strona dopuściła się 
istotnego naruszenia umowy o 
partnerstwie i współpracy, to środki te 
stanowią w pełni dyskrecjonalne 
uprawnienie stron, a UE nigdy dotąd nie 
zawiesiła umowy handlowej;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
wzmocniony dialog polityczny między UE 
a Wietnamem oraz większy potencjał w 
zakresie rozwiązywania problemów 
dotyczących praw człowieka w ramach 
mechanizmów instytucjonalnych 
ustanowionych na mocy art. 35 umowy o 
partnerstwie i współpracy i art. 13 umowy 
o wolnym handlu; uważa, że artykuły te 
zapewniają narzędzia niezbędne do 
rozwiązania problemów dotyczących praw 
człowieka związanych z umową o 
ochronie inwestycji;

2. z zadowoleniem przyjmuje 
wzmocniony dialog polityczny między UE 
a Wietnamem oraz możliwość 
rozwiązywania problemów dotyczących 
praw człowieka w ramach mechanizmów 
instytucjonalnych ustanowionych na mocy 
art. 35 umowy o partnerstwie i współpracy 
i art. 13 umowy o wolnym handlu; 
zauważa, że chociaż jedna ze stron może 
jednostronnie podjąć odpowiednie środki, 
gdy uważa, że druga strona dopuściła się 
istotnego naruszenia umowy o 
partnerstwie i współpracy, to środki te 
stanowią w pełni dyskrecjonalne 
uprawnienie stron i były dotąd stosowane 
tylko w bardzo wyjątkowych 
okolicznościach;

Or. en

Poprawka 9
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Traian Băsescu

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
wzmocniony dialog polityczny między UE 
a Wietnamem oraz większy potencjał w 
zakresie rozwiązywania problemów 
dotyczących praw człowieka w ramach 
mechanizmów instytucjonalnych 
ustanowionych na mocy art. 35 umowy o 
partnerstwie i współpracy i art. 13 umowy 
o wolnym handlu; uważa, że artykuły te 
zapewniają narzędzia niezbędne do 
rozwiązania problemów dotyczących praw 
człowieka związanych z umową o ochronie 
inwestycji;

2. z zadowoleniem przyjmuje 
wzmocniony dialog polityczny między UE 
a Wietnamem oraz większy potencjał w 
zakresie rozpatrywania naruszeń praw 
człowieka w ramach mechanizmów 
instytucjonalnych ustanowionych na mocy 
art. 35 umowy o partnerstwie i współpracy 
i art. 13 umowy o wolnym handlu; uważa, 
że artykuły te, w powiązaniu z systemem 
okresowej oceny, zapewniają narzędzia 
niezbędne do rozwiązania problemów 
dotyczących praw człowieka związanych z 
umową o ochronie inwestycji;

Or. en

Poprawka 10
Heidi Hautala
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
wzmocniony dialog polityczny między UE 
a Wietnamem oraz większy potencjał w 
zakresie rozwiązywania problemów 
dotyczących praw człowieka w ramach 
mechanizmów instytucjonalnych 
ustanowionych na mocy art. 35 umowy o 
partnerstwie i współpracy i art. 13 umowy 
o wolnym handlu; uważa, że artykuły te 
zapewniają narzędzia niezbędne do 
rozwiązania problemów dotyczących praw 
człowieka związanych z umową o ochronie 
inwestycji;

2. z zadowoleniem przyjmuje 
wzmocniony dialog polityczny między UE 
a Wietnamem oraz większy potencjał w 
zakresie rozwiązywania problemów 
dotyczących praw człowieka w ramach 
mechanizmów instytucjonalnych 
ustanowionych na mocy art. 35 umowy o 
partnerstwie i współpracy i art. 13 umowy 
o wolnym handlu; uważa jednak, że 
artykuły te nie zapewniają narzędzi 
wystarczających do rozwiązywania 
problemów dotyczących praw człowieka 
związanych z umową o ochronie 
inwestycji;
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Or. en

Poprawka 11
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że wszystkie strony 
muszą przestrzegać praw człowieka i że w 
związku z tym rząd francuski musi wziąć 
odpowiedzialność za przestępstwa, które 
popełnił w Wietnamie podczas kolonizacji, 
a w szczególności za uwięzienie 20 tys. 
bojowników wietnamskiego ruchu oporu 
w obozie koncentracyjnym i pracy 
przymusowej Poulo-Condore; uważa 
zatem, że każda umowa z Socjalistyczną 
Republiką Wietnamu musi obejmować 
dostarczenie przez władze francuskie listy 
wszystkich zatrzymanych członków 
wietnamskiego ruchu oporu, którzy zostali 
uwięzieni i zmarli na wyspie Côn Dao 
podczas okupacji francuskiej;

Or. es

Poprawka 12
Traian Băsescu

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że zgodnie z art. 35 
umowy o partnerstwie i współpracy strony 
postanawiają współpracować w zakresie 
propagowania i ochrony praw człowieka, 
w tym w odniesieniu do wdrażania 
międzynarodowych instrumentów 
dotyczących praw człowieka, których są 

3. podkreśla, że zgodnie z tytułem VI 
umowy o partnerstwie i współpracy strony 
postanawiają współpracować w zakresie 
propagowania i ochrony praw człowieka, a 
także w dziedzinie równouprawnienia płci, 
zmiany klimatu, migracji, zdrowia, 
kształcenia i szkolenia, spraw społeczno-
ekonomicznych oraz reformy 
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stronami; administracji publicznej w celu 
dopilnowania, aby wysokie standardy i 
wartości propagowane przez UE trafiały 
za granicę i znajdowały odzwierciedlenie 
w przyszłych reformach 
przeprowadzanych w Wietnamie, w tym w 
odniesieniu do wdrażania 
międzynarodowych instrumentów 
dotyczących praw człowieka, których UE i 
Wietnam są stronami;

Or. en

Poprawka 13
Jytte Guteland

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że zgodnie z art. 35 
umowy o partnerstwie i współpracy strony 
postanawiają współpracować w zakresie 
propagowania i ochrony praw człowieka, 
w tym w odniesieniu do wdrażania 
międzynarodowych instrumentów 
dotyczących praw człowieka, których są 
stronami;

3. podkreśla, że zgodnie z art. 35 
umowy o partnerstwie i współpracy strony 
postanawiają współpracować w zakresie 
propagowania i ochrony praw człowieka, 
w tym w odniesieniu do wdrażania 
międzynarodowych instrumentów 
dotyczących praw człowieka, których są 
stronami; podkreśla, że strony i inwestorzy 
muszą przestrzegać wszystkich odnośnych 
międzynarodowych norm i obowiązków 
dotyczących praw człowieka; podkreśla 
obowiązki inwestorów określone w 
Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych oraz w Wytycznych 
ONZ dotyczących biznesu i praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 14
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że zgodnie z art. 35 
umowy o partnerstwie i współpracy strony 
postanawiają współpracować w zakresie 
propagowania i ochrony praw człowieka, 
w tym w odniesieniu do wdrażania 
międzynarodowych instrumentów 
dotyczących praw człowieka, których są 
stronami;

3. podkreśla, że zgodnie z art. 35 
umowy o partnerstwie i współpracy strony 
postanawiają współpracować w zakresie 
propagowania i ochrony praw człowieka, 
w tym w odniesieniu do wdrażania 
międzynarodowych instrumentów 
dotyczących praw człowieka, których są 
stronami; odnotowuje z niepokojem, że 
okazało się to niewystarczające, gdyż od 
wejścia w życie umowy o partnerstwie i 
współpracy utrzymują się poważne 
naruszenia praw człowieka;

Or. en

Poprawka 15
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że zgodnie z art. 35 
umowy o partnerstwie i współpracy strony 
postanawiają współpracować w zakresie 
propagowania i ochrony praw człowieka, 
w tym w odniesieniu do wdrażania 
międzynarodowych instrumentów 
dotyczących praw człowieka, których są 
stronami;

3. podkreśla, że zgodnie z art. 35 
umowy o partnerstwie i współpracy strony 
postanawiają współpracować w zakresie 
propagowania i ochrony praw człowieka, 
w tym w odniesieniu do wdrażania 
międzynarodowych instrumentów 
dotyczących praw człowieka, których są 
stronami; odnotowuje z niepokojem, że od 
wejścia w życie umowy o partnerstwie i 
współpracy poważne naruszenia praw 
człowieka nasiliły się;

Or. en

Poprawka 16
Heidi Hautala
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w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. w pełni popiera dialog dotyczący 
praw człowieka prowadzony między UE a 
Wietnamem, który jest bardzo skutecznym 
sposobem omawiania kwestii związanych 
z prawami człowieka; wzywa do 
wzmocnienia corocznego dialogu UE-
Wietnam na temat praw człowieka z 
udziałem lokalnego i międzynarodowego 
społeczeństwa obywatelskiego oraz z 
uwzględnieniem informacji otrzymanych 
od odpowiednich organizacji 
międzynarodowych;

4. w pełni popiera prawdziwe i 
zorientowane na rezultaty zaangażowanie 
w prawa człowieka między UE a 
Wietnamem, w tym w ramach 
dwustronnego dialogu dotyczącego praw 
człowieka i w ramach innych spotkań na 
wysokim szczeblu; wzywa do wzmocnienia 
corocznego dialogu UE-Wietnam na temat 
praw człowieka przez zaangażowanie 
niezależnych lokalnych organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego i obrońców 
praw człowieka; podkreśla w tym 
kontekście, że Komisja Europejska i 
ESDZ muszą być szczególnie wyczulone 
na fakt, że niezależne społeczeństwo 
obywatelskie jest surowo represjonowane i 
w dużej mierze działa w podziemiu, ze 
strachu przed prześladowaniem i 
działaniami odwetowymi; podkreśla, że w 
trakcie tych dialogów należy przedstawiać 
indywidualne przypadki i śledzić ich 
rozwój; apeluje o uwzględnienie w tych 
dialogach informacji otrzymanych od 
odpowiednich organizacji 
międzynarodowych;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. w pełni popiera dialog dotyczący 
praw człowieka prowadzony między UE a 

4. w pełni popiera dialog dotyczący 
praw człowieka prowadzony między UE a 
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Wietnamem, który jest bardzo skutecznym 
sposobem omawiania kwestii związanych z 
prawami człowieka; wzywa do 
wzmocnienia corocznego dialogu UE-
Wietnam na temat praw człowieka z 
udziałem lokalnego i międzynarodowego 
społeczeństwa obywatelskiego oraz z 
uwzględnieniem informacji otrzymanych 
od odpowiednich organizacji 
międzynarodowych;

Wietnamem, który jest sposobem 
omawiania kwestii związanych z prawami 
człowieka; ubolewa nad brakiem 
wymiernych rezultatów po kilku rundach 
dialogu UE-Wietnam dotyczącego praw 
człowieka; ponadto ubolewa, że w co 
najmniej dwóch przypadkach Wietnam 
zatrzymał działaczy tuż przed 
rozpoczęciem dialogów; wzywa do 
wzmocnienia corocznego dialogu UE-
Wietnam na temat praw człowieka z 
udziałem lokalnego i międzynarodowego 
społeczeństwa obywatelskiego oraz z 
uwzględnieniem informacji otrzymanych 
od odpowiednich organizacji 
międzynarodowych; apeluje, aby dialogi 
dotyczyły konkretnych zobowiązań; 
odnotowuje z niepokojem, że wietnamskie 
niezależne społeczeństwo obywatelskie jest 
surowo represjonowane i w dużej mierze 
działa w podziemiu ze strachu przed 
prześladowaniem i działaniami 
odwetowymi;

Or. en

Poprawka 18
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. w pełni popiera dialog dotyczący 
praw człowieka prowadzony między UE a 
Wietnamem, który jest bardzo skutecznym 
sposobem omawiania kwestii związanych z 
prawami człowieka; wzywa do 
wzmocnienia corocznego dialogu UE-
Wietnam na temat praw człowieka z 
udziałem lokalnego i międzynarodowego 
społeczeństwa obywatelskiego oraz z 
uwzględnieniem informacji otrzymanych 
od odpowiednich organizacji 
międzynarodowych;

4. w pełni popiera dialog dotyczący 
praw człowieka prowadzony między UE a 
Wietnamem, który jest sposobem 
omawiania kwestii związanych z prawami 
człowieka; wyraża ubolewanie, że w 
trakcie tych dialogów Wietnam stale 
prezentuje opinię, że konieczność 
utrzymania stabilności ma pierwszeństwo 
przed poszanowaniem praw człowieka; 
wzywa do wzmocnienia corocznego 
dialogu UE-Wietnam na temat praw 
człowieka z udziałem lokalnego i 
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międzynarodowego społeczeństwa 
obywatelskiego oraz z uwzględnieniem 
informacji otrzymanych od odpowiednich 
organizacji międzynarodowych; apeluje, 
aby dialogi dotyczyły konkretnych 
zobowiązań;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. w pełni popiera dialog dotyczący 
praw człowieka prowadzony między UE a 
Wietnamem, który jest bardzo skutecznym 
sposobem omawiania kwestii związanych 
z prawami człowieka; wzywa do 
wzmocnienia corocznego dialogu UE-
Wietnam na temat praw człowieka z 
udziałem lokalnego i międzynarodowego 
społeczeństwa obywatelskiego oraz z 
uwzględnieniem informacji otrzymanych 
od odpowiednich organizacji 
międzynarodowych;

4. w pełni popiera dialog dotyczący 
praw człowieka prowadzony między UE a 
Wietnamem, który umożliwia ciągłe 
omawianie kwestii związanych z prawami 
człowieka; wzywa do wzmocnienia 
corocznego dialogu UE-Wietnam na temat 
praw człowieka z udziałem lokalnego i 
międzynarodowego społeczeństwa 
obywatelskiego oraz z uwzględnieniem 
informacji otrzymanych od odpowiednich 
organizacji międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 20
Fabio Massimo Castaldo

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uznaje niezwykle ważną pracę 
obrońców praw człowieka w procesie 
demokratycznym; podkreśla, że sytuacja 
obrońców praw człowieka w Wietnamie 
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ostatnio pogorszyła się, a liczba obrońców 
praw człowieka aresztowanych w 2018 r. 
jest wyższa niż w latach 2013–2017; 
apeluje do Komisji Europejskiej i rządu 
Wietnamu o zwolnienie wszystkich 
arbitralnie zatrzymanych obrońców praw 
człowieka, praw pracowniczych, swobód 
wyznaniowych i środowiska, dziennikarzy 
i blogerów, w tym następujących osób: 
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 i Ho 
Duc Hoa;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. dostrzega, że społeczeństwo 
obywatelskie w Wietnamie nie może 
działać swobodnie i bez ingerencji ze 
strony państwa; wyraża zaniepokojenie, że 
pracę wewnętrznych grup doradczych 
tworzonych zgodnie z umową może 
podważać brak wolności wypowiedzi, 
zgromadzeń i zrzeszania się w Wietnamie, 
co często bywało wykorzystywane przez 
organy państwowe do zastraszania, 
uciszania i ograniczania pracy organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego; apeluje w 
tym kontekście do Komisji o 
dopilnowanie, aby grupy społeczeństwa 
obywatelskiego włączone do 
wewnętrznych grup doradczych mogły 
działać niezależnie, bezstronnie, w pełnym 
zakresie i bez obawy o reperkusje;
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Or. en

Poprawka 22
Heidi Hautala
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. ubolewa, że nie przewidziano 
postanowień regulujących obowiązki 
inwestorów, w tym wiążących norm 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw; apeluje do Komisji o 
przedstawienie propozycji przepisów 
ustanawiających obowiązkowe i możliwe 
do wyegzekwowania standardy należytej 
staranności w takich sektorach jak 
przemysł odzieżowy;

Or. en

Poprawka 23
Heidi Hautala
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. apeluje do UE i Wietnamu o 
powołanie, w drodze dodatkowego 
protokołu do umowy o ochronie 
inwestycji, niezależnego mechanizmu 
monitorowania i zgłaszania skarg 
dotyczących praw człowieka, 
zapewniającego poszkodowanym 
obywatelom i zainteresowanym 
podmiotom lokalnym skuteczny środek 
odwoławczy i narzędzie niwelowania 
potencjalnie negatywnego wpływu umowy 
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o ochronie inwestycji na prawa człowieka;

Or. en

Poprawka 24
Heidi Hautala
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie umowy o 
ochronie inwestycji dla przyczyniania się 
do podnoszenia standardów życia, 
wspierania wzrostu gospodarczego i 
stabilności, wspierania praworządności, 
dobrych rządów, zrównoważonego 
rozwoju i poszanowania praw człowieka w 
Wietnamie, umożliwiając jednocześnie UE 
wspieranie jej celów pokoju i stabilności w 
regionie.

5. podkreśla znaczenie, jakie powinna 
mieć umowa o ochronie inwestycji dla 
przyczyniania się do podnoszenia 
standardów życia, wspierania wzrostu 
gospodarczego i stabilności; ubolewa nad 
brakiem wiążącego i możliwego do 
wyegzekwowania rozdziału dotyczącego 
handlu i zrównoważonego rozwoju, który 
wspierałby praworządność, dobre rządy, 
zrównoważony rozwój i poszanowanie 
praw człowieka w Wietnamie, 
umożliwiając jednocześnie UE wspieranie 
jej celów pokoju i stabilności w regionie; 
ubolewa, że prawa człowieka i inne 
aspekty zrównoważonego rozwoju nie 
zostały uwzględnione w systemie sądów 
ds. inwestycji jako zobowiązania 
inwestora;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie umowy o 5. podkreśla znaczenie umowy o 
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ochronie inwestycji dla przyczyniania się 
do podnoszenia standardów życia, 
wspierania wzrostu gospodarczego i 
stabilności, wspierania praworządności, 
dobrych rządów, zrównoważonego 
rozwoju i poszanowania praw człowieka w 
Wietnamie, umożliwiając jednocześnie UE 
wspieranie jej celów pokoju i stabilności w 
regionie.

ochronie inwestycji dla przyczyniania się 
do podnoszenia standardów życia, 
wspierania wzrostu gospodarczego i 
stabilności, a jednocześnie dla 
umożliwienia UE wspierania jej celów 
pokoju i stabilności w regionie.

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie umowy o 
ochronie inwestycji dla przyczyniania się 
do podnoszenia standardów życia, 
wspierania wzrostu gospodarczego i 
stabilności, wspierania praworządności, 
dobrych rządów, zrównoważonego 
rozwoju i poszanowania praw człowieka w 
Wietnamie, umożliwiając jednocześnie UE 
wspieranie jej celów pokoju i stabilności w 
regionie.

5. podkreśla znaczenie umowy o 
ochronie inwestycji dla przyczyniania się 
do podnoszenia standardów życia, 
wspierania dobrobytu i stabilności, 
wspierania praworządności, dobrych 
rządów, zrównoważonego rozwoju i 
poszanowania praw człowieka w 
Wietnamie, a jednocześnie dla 
umożliwienia UE wspierania jej celów 
pokoju i stabilności w regionie; podkreśla, 
że jednoznaczne przestrzeganie tych 
uniwersalnych wartości jest warunkiem 
wszelkich umów między UE a państwem 
trzecim; apeluje do Komisji o 
dopilnowanie, aby punkty odniesienia 
dotyczące praw człowieka były w pełni 
przestrzegane po wejściu w życie umowy;

Or. en

Poprawka 27
Phil Bennion

Projekt opinii



AM\1192535PL.docx 19/26 PE643.186v01-00

PL

Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. ubolewa, że kodeks karny 
Wietnamu de facto penalizuje krytykę 
rządu, a zatem sprawia, że niemal 
niemożliwe jest zapewnienie wolnego, 
otwartego i niezależnego monitorowania 
wdrażania oraz wpływu FTA i UPiW, a 
także pełne korzystanie z praw 
pracowniczych zawartych w kluczowych 
konwencjach MOP, które Wietnam 
ratyfikował lub obiecał ratyfikować;

Or. en

Poprawka 28
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. ubolewa nad brakiem oceny 
wpływu na prawa człowieka i apeluje do 
Komisji o przeprowadzenie takiej oceny 
przed wejściem w życie umowy;

Or. en

Poprawka 29
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. wyraża głębokie ubolewanie, że 
umowa o ochronie inwestycji nie nakłada 
na przedsiębiorstwa obowiązku 
poszanowania praw człowieka oraz że jej 
odnośna klauzula jedynie zachęca do 
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dobrowolnych zobowiązań i wspiera je; 
domaga się zatem wiążącej państwa 
klauzuli dotyczącej pełnego przestrzegania 
i poszanowania praw człowieka;

Or. en

Poprawka 30
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. uważa, że w Wietnamie konieczna 
jest poprawa praworządności, dobrych 
rządów, zrównoważonego rozwoju i 
poszanowania praw człowieka; zaleca, aby 
Parlament Europejski rozważył wyrażenie 
zgody dopiero wówczas, gdy rząd 
Wietnamu uzgodni z Komisją UE 
harmonogram poprawy poszanowania 
praw człowieka w Wietnamie, obejmujący 
propozycję nowelizacji tych aspektów 
kodeksu karnego, które są obecnie 
sprzeczne z wolnością słowa, zrzeszania 
się i zgromadzeń;

Or. en

Poprawka 31
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że w przyszłych 
umowach UE–Wietnam należy 
bezwzględnie priorytetowo traktować 
walkę o sprawiedliwość, jaką toczą 
miliony ofiar czynnika pomarańczowego, 
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a także detoksykację gleby; uważa, że 
wyrok, jaki zapadł w San Francisco w 
dniu 10 sierpnia 2018 r. w sprawie 
przeciwko koncernowi Monsanto, to 
solidna podstawa prawna do 
rozpatrywania podobnych roszczeń; w 
związku z tym powtarza, że UE musi 
zrobić wszystko, co możliwe, aby wesprzeć 
całościowy plan naprawy szkód w 
środowisku i cierpień u ludzi 
spowodowanych przez czynnik 
pomarańczowy, w tym wspierać 
Wietnamskie Stowarzyszenie Ofiar 
Czynnika Pomarańczowego / Dioksyny 
(VAVA) we wnoszeniu pozwów przeciwko 
amerykańskim przedsiębiorstwom 
chemicznym produkującym czynnik 
pomarańczowy;

Or. es

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

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. ubolewa, że Komisja Europejska 
prowadziła z Wietnamem negocjacje w 
sprawie umowy o ochronie inwestycji bez 
przeprowadzenia oceny wpływu na prawa 
człowieka, co narusza jej własne 
zobowiązania i obowiązki, oraz apeluje do 
Komisji o przeprowadzenie takiej oceny, 
zanim umowa wejdzie w życie;

Or. en

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

Projekt opinii
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Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. ubolewa, że systemy ustanowione 
na mocy umowy o ochronie inwestycji 
zawierają postanowienia 
niewystarczające, by wymusić na 
państwach poszanowanie, ochronę i 
wdrażanie praw człowieka, oraz 
przewidują ograniczone gwarancje 
dotyczące skutecznego środka 
odwoławczego dla osób, których prawa 
podstawowe są naruszane przez inwestora 
lub państwo przyjmujące;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. apeluje o utworzenie niezależnego 
mechanizmu zgłaszania skarg 
zapewniającego dotkniętym obywatelom i 
zainteresowanym podmiotom skuteczny 
środek odwoławczy w celu zniwelowania 
potencjalnie negatywnego wpływu na 
prawa człowieka;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5d. zauważa, że orzecznictwo systemu 
sądów ds. inwestycji jest niewystarczające, 
by zapewnić wykładnię zgodną z normami 
praw człowieka, a trybunały ds. inwestycji 
często nie uwzględniały ich w należyty 
sposób;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5e. uważa, że asymetryczny charakter 
systemu sądów ds. inwestycji, brak 
obowiązków inwestorów w zakresie praw 
człowieka i niebotyczne koszty postępowań 
w systemie sądów ds. inwestycji 
ograniczają społeczeństwu 
obywatelskiemu dostęp do nich i środki 
ochrony prawnej; domaga się, aby system 
ten nie ograniczał zdolności państwa do 
wywiązywania się z obowiązków w 
dziedzinie ochrony praw człowieka ani nie 
umożliwiał przedsiębiorstwom 
nieprzestrzegania tych praw;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5 f (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5f. apeluje o zreformowanie systemu 
sądów ds. inwestycji w celu zapewnienia, 
by trybunał ds. inwestycji był zdolny do 
systematycznego i rygorystycznego 
stosowania międzynarodowego prawa 
dotyczącego praw człowieka, prawa 
ochrony środowiska i prawa pracy oraz 
przywiązywał wystarczającą wagę do 
międzynarodowych obowiązków 
dotyczących praw człowieka oraz 
odpowiedzialności inwestorów 
korporacyjnych za przestrzeganie praw 
człowieka;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5g. wyraża ubolewanie, że udziału 
amicus curiae nie można uznać za 
rzeczywisty udział w postępowaniu, gdyż 
trybunały ds. inwestycji dysponują pełną 
swobodą ustalania, czy akceptują 
instytucję amicus curiae, i często 
odrzucają lub ograniczają tę instytucję;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5 h (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5h. apeluje o włączenie do umowy o 
ochronie inwestycji wiążącej i możliwej do 
wyegzekwowania klauzuli o ochronie 
praw człowieka przez państwa, w tym 
przez regulację i kontrolę przedsiębiorstw, 
oraz obowiązkowej klauzuli 
przypominającej, że przedsiębiorstwa 
muszą przestrzegać międzynarodowego 
prawa dotyczącego praw człowieka i norm 
środowiskowych;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5i. apeluje do UE i Wietnamu o 
współpracę i opracowanie planu działania 
służącego zwalczaniu pracy dzieci, 
obejmującego konieczne ramy należytej 
staranności ze strony przedsiębiorstw;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5 j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5j. apeluje zatem do PE o wyrażenie 
zgody na umowę dopiero wówczas, gdy 
zalecenia te zostaną spełnione de iure i de 
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facto.

Or. en


