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Alteração 1
Phil Bennion

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha que o desenvolvimento 
económico e o multilateralismo são 
instrumentos importantes para melhorar a 
vida das pessoas; salienta que um dos 
objetivos do Acordo de Proteção dos 
Investimentos (API) é reforçar as relações 
económicas, comerciais e de investimento 
entre a UE e o Vietname em conformidade 
com o objetivo de desenvolvimento 
sustentável, assim como promover o 
comércio e o investimento de uma forma, 
tendo em conta níveis elevados de 
proteção do ambiente e do trabalho e 
normas e acordos internacionalmente 
reconhecidos;

1. Sublinha que o desenvolvimento 
económico e o multilateralismo são 
instrumentos importantes para melhorar a 
vida das pessoas; salienta que um dos 
objetivos do Acordo de Proteção dos 
Investimentos (API) é reforçar as relações 
económicas, comerciais e de investimento 
entre a UE e o Vietname em conformidade 
com o objetivo de desenvolvimento 
sustentável, assim como promover o 
comércio e o investimento ao abrigo do 
presente Acordo em plena conformidade 
com os direitos humanos internacionais, 
níveis elevados de proteção do ambiente e 
do trabalho e normas e acordos 
internacionalmente reconhecidos; lamenta, 
a este respeito, que o texto do capítulo 
sobre desenvolvimento sustentável não 
crie obrigações vinculativas, permitindo 
apenas a mobilização de um painel de 
peritos com poderes não vinculativos para 
emitir recomendações e promover o 
diálogo;

Or. en

Alteração 2
Traian Băsescu

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha que o desenvolvimento 
económico e o multilateralismo são 
instrumentos importantes para melhorar a 
vida das pessoas; salienta que um dos 
objetivos do Acordo de Proteção dos 

1. Sublinha que o desenvolvimento 
económico e o multilateralismo são 
instrumentos importantes para melhorar a 
vida das pessoas; salienta que um dos 
objetivos do Acordo de Proteção dos 
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Investimentos (API) é reforçar as relações 
económicas, comerciais e de investimento 
entre a UE e o Vietname em conformidade 
com o objetivo de desenvolvimento 
sustentável, assim como promover o 
comércio e o investimento de uma forma, 
tendo em conta níveis elevados de 
proteção do ambiente e do trabalho e 
normas e acordos internacionalmente 
reconhecidos;

Investimentos (API) é reforçar as relações 
económicas, comerciais e de investimento 
entre a UE e o Vietname em conformidade 
com o objetivo de desenvolvimento 
sustentável, assim como promover o 
comércio e o investimento de uma forma 
coerente com níveis elevados de proteção 
do ambiente e do trabalho e as normas em 
matéria de direitos humanos defendidas 
pela UE, bem como com normas e acordos 
internacionalmente reconhecidos;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha que o desenvolvimento 
económico e o multilateralismo são 
instrumentos importantes para melhorar a 
vida das pessoas; salienta que um dos 
objetivos do Acordo de Proteção dos 
Investimentos (API) é reforçar as relações 
económicas, comerciais e de investimento 
entre a UE e o Vietname em conformidade 
com o objetivo de desenvolvimento 
sustentável, assim como promover o 
comércio e o investimento de uma forma, 
tendo em conta níveis elevados de 
proteção do ambiente e do trabalho e 
normas e acordos internacionalmente 
reconhecidos;

1. Sublinha que o desenvolvimento 
económico e o multilateralismo são 
instrumentos importantes para melhorar a 
vida das pessoas; salienta que um dos 
objetivos do Acordo de Proteção dos 
Investimentos (API) é reforçar as relações 
económicas, comerciais e de investimento 
entre a UE e o Vietname em conformidade 
com o objetivo de desenvolvimento 
sustentável, assim como promover o 
comércio e o investimento em plena 
conformidade com os direitos humanos e 
normas e acordos internacionalmente 
reconhecidos em matéria de ambiente e 
trabalho;

Or. en

Alteração 4
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

1-A. Observa que, entre 1962 e 1971, o 
exército norte-americano pulverizou cerca 
de 80 milhões de litros de agente laranja 
nas florestas e nas culturas no Vietname 
do Sul, para impedir a população de se 
alimentar e o progresso do movimento de 
libertação nacional e da guerrilha; 
observa que o produto se infiltrou nas 
águas subterrâneas e nos rios, causando 
graves limitações físicas e mentais em 
cerca de três milhões de vietnamitas; 
observa que um milhão de pessoas ainda 
sofrem sequelas graves, incluindo 150 000 
malformações congénitas;

Or. es

Alteração 5
Heidi Hautala
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Deplora que a Comissão Europeia 
não tenha realizado nenhuma avaliação 
de impacto sobre os direitos humanos no 
quadro do API UE-Vietname, o que 
contradiz o espírito da decisão do 
Provedor de Justiça da UE de 2015, bem 
como o Plano de Ação da UE para os 
Direitos Humanos e a Democracia; insta 
a Comissão Europeia a realizar uma 
avaliação de impacto sobre os direitos 
humanos antes da ratificação do API;

Or. en

Alteração 6
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Irina Von Wiese
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Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Congratula-se com o reforço do 
diálogo político entre a UE e o Vietname e 
com o maior potencial para dar resposta às 
preocupações em matéria de direitos 
humanos no quadro dos mecanismos 
institucionais estabelecidos ao abrigo do 
artigo 35.º do Acordo de Parceria e 
Cooperação (APC) e do artigo 13.º do 
Acordo de Comércio Livre (ACL); 
considera que estes artigos proporcionam 
os instrumentos necessários para dar 
resposta às preocupações em matéria de 
direitos humanos relacionadas com o 
API;

2. Congratula-se com o reforço do 
diálogo político entre a UE e o Vietname e 
com o maior potencial para dar resposta às 
preocupações em matéria de direitos 
humanos no quadro dos mecanismos 
institucionais estabelecidos ao abrigo do 
artigo 35.º do Acordo de Parceria e 
Cooperação (APC) e do artigo 13.º do 
Acordo de Comércio Livre (ACL); reitera 
que, isoladamente, estes artigos não 
proporcionarão os instrumentos 
necessários para dar resposta às 
preocupações relacionadas com a 
aplicação do API e, como tal, devem ser 
sujeitos a um controlo rigoroso por parte 
da UE e dos Estados-Membros, sob a 
forma de um mecanismo de 
acompanhamento e de reclamação 
independente com o objetivo principal de 
avaliar continuamente os impactos sobre 
os direitos humanos;

Or. en

Alteração 7
Phil Bennion

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Congratula-se com o reforço do 
diálogo político entre a UE e o Vietname e 
com o maior potencial para dar resposta às 
preocupações em matéria de direitos 
humanos no quadro dos mecanismos 
institucionais estabelecidos ao abrigo do 
artigo 35.º do Acordo de Parceria e 
Cooperação (APC) e do artigo 13.º do 
Acordo de Comércio Livre (ACL); 
considera que estes artigos proporcionam 
os instrumentos necessários para dar 

2. Congratula-se com o reforço do 
diálogo político entre a UE e o Vietname e 
com a possibilidade de dar resposta às 
preocupações em matéria de direitos 
humanos no quadro dos mecanismos 
institucionais estabelecidos ao abrigo do 
artigo 35.º do Acordo de Parceria e 
Cooperação (APC) e do artigo 13.º do 
Acordo de Comércio Livre (ACL); 
assinala que, mesmo que uma Parte possa 
tomar unilateralmente as medidas 
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resposta às preocupações em matéria de 
direitos humanos relacionadas com o 
API;

adequadas quando considerar que a outra 
Parte cometeu uma violação substancial 
do APC, estas medidas gozam do pleno 
poder discricionário das Partes e que a 
UE nunca suspendeu nenhum acordo 
comercial;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Congratula-se com o reforço do 
diálogo político entre a UE e o Vietname e 
com o maior potencial para dar resposta às 
preocupações em matéria de direitos 
humanos no quadro dos mecanismos 
institucionais estabelecidos ao abrigo do 
artigo 35.º do Acordo de Parceria e 
Cooperação (APC) e do artigo 13.º do 
Acordo de Comércio Livre (ACL); 
considera que estes artigos proporcionam 
os instrumentos necessários para dar 
resposta às preocupações em matéria de 
direitos humanos relacionadas com o 
API;

2. Congratula-se com o reforço do 
diálogo político entre a UE e o Vietname e 
com a possibilidade de dar resposta às 
preocupações em matéria de direitos 
humanos no quadro dos mecanismos 
institucionais estabelecidos ao abrigo do 
artigo 35.º do Acordo de Parceria e 
Cooperação (APC) e do artigo 13.º do 
Acordo de Comércio Livre (ACL); 
assinala que, mesmo que uma Parte possa 
tomar unilateralmente as medidas 
adequadas quando considerar que a outra 
Parte cometeu uma violação substancial 
do APC, estas medidas gozam do pleno 
poder discricionário das Partes e que 
foram aplicadas em circunstâncias muito 
excecionais;

Or. en

Alteração 9
Traian Băsescu

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração
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2. Congratula-se com o reforço do 
diálogo político entre a UE e o Vietname e 
com o maior potencial para dar resposta às 
preocupações em matéria de direitos 
humanos no quadro dos mecanismos 
institucionais estabelecidos ao abrigo do 
artigo 35.º do Acordo de Parceria e 
Cooperação (APC) e do artigo 13.º do 
Acordo de Comércio Livre (ACL); 
considera que estes artigos proporcionam 
os instrumentos necessários para dar 
resposta às preocupações em matéria de 
direitos humanos relacionadas com o API;

2. Congratula-se com o reforço do 
diálogo político entre a UE e o Vietname e 
com o maior potencial para dar resposta às 
violações de direitos humanos no quadro 
dos mecanismos institucionais 
estabelecidos ao abrigo do artigo 35.º do 
Acordo de Parceria e Cooperação (APC) e 
do artigo 13.º do Acordo de Comércio 
Livre (ACL); considera que estes artigos, 
em conjugação com um sistema de 
avaliações periódicas, proporcionam os 
instrumentos necessários para dar resposta 
às preocupações em matéria de direitos 
humanos relacionadas com o API;

Or. en

Alteração 10
Heidi Hautala
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Congratula-se com o reforço do 
diálogo político entre a UE e o Vietname e 
com o maior potencial para dar resposta às 
preocupações em matéria de direitos 
humanos no quadro dos mecanismos 
institucionais estabelecidos ao abrigo do 
artigo 35.º do Acordo de Parceria e 
Cooperação (APC) e do artigo 13.º do 
Acordo de Comércio Livre (ACL); 
considera que estes artigos proporcionam 
os instrumentos necessários para dar 
resposta às preocupações em matéria de 
direitos humanos relacionadas com o API;

2. Congratula-se com o reforço do 
diálogo político entre a UE e o Vietname e 
com o maior potencial para dar resposta às 
preocupações em matéria de direitos 
humanos no quadro dos mecanismos 
institucionais estabelecidos ao abrigo do 
artigo 35.º do Acordo de Parceria e 
Cooperação (APC) e do artigo 13.º do 
Acordo de Comércio Livre (ACL); 
considera, no entanto, que estes artigos 
não proporcionam os instrumentos 
suficientes para dar resposta às 
preocupações em matéria de direitos 
humanos relacionadas com o API;

Or. en

Alteração 11
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo
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Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Destaca que todas as Partes têm de 
respeitar os direitos humanos e que, neste 
sentido, o governo francês deve assumir a 
responsabilidade pelos crimes que 
cometeu no Vietname durante a 
colonização, nomeadamente, o 
encarceramento dos 20 000 combatentes 
da resistência vietnamitas no campo de 
concentração e de trabalho forçado de 
Poulo-Condor; considera, por 
conseguinte, que qualquer acordo com a 
República Socialista do Vietname deve 
implicar que as autoridades francesas 
forneçam uma lista de todos os 
prisioneiros da Resistência vietnamita que 
foram detidos e morreram na ilha de Con 
Dao durante a ocupação francesa;

Or. es

Alteração 12
Traian Băsescu

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Frisa que, nos termos do artigo 35.º 
do APC, as Partes aceitam cooperar na 
promoção e proteção dos direitos humanos, 
nomeadamente no que diz respeito à 
aplicação dos instrumentos internacionais 
em matéria de direitos humanos de que 
sejam partes;

3. Frisa que, nos termos do Título VI 
do APC, as Partes aceitam cooperar na 
promoção e proteção dos direitos humanos 
e nos domínios da igualdade de género, 
das alterações climáticas, da migração, da 
saúde, da educação e da formação, dos 
assuntos socioeconómicos e de uma 
reforma da administração pública, a fim 
de assegurar que os elevados padrões e 
valores promovidos pela UE sejam 
exportados para o estrangeiro e refletidos 
nas futuras reformas no Vietname, 
nomeadamente no que diz respeito à 
aplicação dos instrumentos internacionais 
em matéria de direitos humanos de que 
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sejam partes;

Or. en

Alteração 13
Jytte Guteland

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Frisa que, nos termos do artigo 35.º 
do APC, as Partes aceitam cooperar na 
promoção e proteção dos direitos humanos, 
nomeadamente no que diz respeito à 
aplicação dos instrumentos internacionais 
em matéria de direitos humanos de que 
sejam partes;

3. Frisa que, nos termos do artigo 35.º 
do APC, as Partes aceitam cooperar na 
promoção e proteção dos direitos humanos, 
nomeadamente no que diz respeito à 
aplicação dos instrumentos internacionais 
em matéria de direitos humanos de que 
sejam partes; sublinha que as Partes e os 
investidores devem respeitar todas as 
normas e obrigações internacionais 
pertinentes em matéria de direitos 
humanos; realça as responsabilidades dos 
investidores, de acordo com as Linhas 
Diretrizes da OCDE para as Empresas 
Multinacionais e os Princípios 
Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Frisa que, nos termos do artigo 35.º 
do APC, as Partes aceitam cooperar na 
promoção e proteção dos direitos humanos, 
nomeadamente no que diz respeito à 
aplicação dos instrumentos internacionais 
em matéria de direitos humanos de que 

3. Frisa que, nos termos do artigo 35.º 
do APC, as Partes aceitam cooperar na 
promoção e proteção dos direitos humanos, 
nomeadamente no que diz respeito à 
aplicação dos instrumentos internacionais 
em matéria de direitos humanos de que 
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sejam partes; sejam partes; observa com preocupação 
que esta disposição demonstrou ser 
insuficiente, uma vez que continuaram a 
verificar-se graves violações dos direitos 
humanos desde a entrada em vigor do 
APC;

Or. en

Alteração 15
Phil Bennion

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Frisa que, nos termos do artigo 35.º 
do APC, as Partes aceitam cooperar na 
promoção e proteção dos direitos humanos, 
nomeadamente no que diz respeito à 
aplicação dos instrumentos internacionais 
em matéria de direitos humanos de que 
sejam partes;

3. Frisa que, nos termos do artigo 35.º 
do APC, as Partes aceitam cooperar na 
promoção e proteção dos direitos humanos, 
nomeadamente no que diz respeito à 
aplicação dos instrumentos internacionais 
em matéria de direitos humanos de que 
sejam partes; observa com preocupação 
que as violações graves dos direitos 
humanos se intensificaram desde a 
entrada em vigor do APC;

Or. en

Alteração 16
Heidi Hautala
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Manifesta o seu pleno apoio ao 
diálogo sobre direitos humanos entre a UE 
e o Vietname, que constitui uma forma 
muito eficaz de debater questões 
relacionadas com os direitos humanos; 
apela ao reforço do diálogo anual entre a 
UE e o Vietname sobre direitos humanos, 

4. Manifesta o seu pleno apoio a um 
compromisso genuíno e orientado para os 
resultados em matéria de direitos humanos 
entre a UE e o Vietname, nomeadamente 
no quadro do diálogo bilateral sobre 
direitos humanos e de outras reuniões de 
alto nível; apela ao reforço do diálogo 
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com a participação da sociedade civil local 
e internacional e tendo em conta as 
informações transmitidas pelas 
organizações internacionais pertinentes;

anual entre a UE e o Vietname sobre 
direitos humanos através da participação 
de organizações independentes da 
sociedade civil local e de defensores dos 
direitos humanos; salienta, a este respeito, 
que a Comissão Europeia e o SEAE 
devem estar particularmente atentos ao 
facto de a sociedade civil independente ser 
duramente reprimida, atuando, em 
grande medida, na clandestinidade por 
receio de ser objeto de perseguição e 
represálias; reitera a importância de 
mencionar casos concretos e de 
acompanhar a sua situação durante esses 
diálogos; solicita que, nesses diálogos, 
sejam tidas em consideração as 
informações transmitidas pelas 
organizações internacionais pertinentes;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Manifesta o seu pleno apoio ao 
diálogo sobre direitos humanos entre a UE 
e o Vietname, que constitui uma forma 
muito eficaz de debater questões 
relacionadas com os direitos humanos; 
apela ao reforço do diálogo anual entre a 
UE e o Vietname sobre direitos humanos, 
com a participação da sociedade civil local 
e internacional e tendo em conta as 
informações transmitidas pelas 
organizações internacionais pertinentes;

4. Manifesta o seu pleno apoio ao 
diálogo sobre direitos humanos entre a UE 
e o Vietname, que constitui uma forma de 
debater questões relacionadas com os 
direitos humanos; lamenta a falta de 
resultados tangíveis após várias rondas de 
diálogos sobre direitos humanos entre a 
UE e o Vietname; deplora ainda que, pelo 
menos em duas ocasiões, o Vietname 
tenha detido ativistas pouco tempo antes 
dos diálogos; apela ao reforço do diálogo 
anual entre a UE e o Vietname sobre 
direitos humanos, com a participação da 
sociedade civil local e internacional e 
tendo em conta as informações 
transmitidas pelas organizações 
internacionais pertinentes; solicita que o 
diálogo gire em torno de resultados 
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concretos; observa com preocupação que 
a sociedade civil vietnamita independente 
é violentamente reprimida, atuando, em 
grande medida, na clandestinidade por 
receio de ser objeto de perseguição e 
represálias;

Or. en

Alteração 18
Phil Bennion

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Manifesta o seu pleno apoio ao 
diálogo sobre direitos humanos entre a UE 
e o Vietname, que constitui uma forma 
muito eficaz de debater questões 
relacionadas com os direitos humanos; 
apela ao reforço do diálogo anual entre a 
UE e o Vietname sobre direitos humanos, 
com a participação da sociedade civil local 
e internacional e tendo em conta as 
informações transmitidas pelas 
organizações internacionais pertinentes;

4. Manifesta o seu pleno apoio ao 
diálogo sobre direitos humanos entre a UE 
e o Vietname, que constitui uma forma de 
debater questões relacionadas com os 
direitos humanos; lamenta que, durante 
esses diálogos, o Vietname defenda que a 
preservação da estabilidade tem 
prioridade sobre o respeito pelos direitos 
humanos; apela ao reforço do diálogo 
anual entre a UE e o Vietname sobre 
direitos humanos, com a participação da 
sociedade civil local e internacional e 
tendo em conta as informações 
transmitidas pelas organizações 
internacionais pertinentes; solicita que o 
diálogo gire em torno de resultados 
concretos;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Manifesta o seu pleno apoio ao 4. Manifesta o seu pleno apoio ao 
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diálogo sobre direitos humanos entre a UE 
e o Vietname, que constitui uma forma 
muito eficaz de debater questões 
relacionadas com os direitos humanos; 
apela ao reforço do diálogo anual entre a 
UE e o Vietname sobre direitos humanos, 
com a participação da sociedade civil local 
e internacional e tendo em conta as 
informações transmitidas pelas 
organizações internacionais pertinentes;

diálogo sobre direitos humanos entre a UE 
e o Vietname, que permite o debate 
contínuo de questões relacionadas com os 
direitos humanos; apela ao reforço do 
diálogo anual entre a UE e o Vietname 
sobre direitos humanos, com a participação 
da sociedade civil local e internacional e 
tendo em conta as informações 
transmitidas pelas organizações 
internacionais pertinentes;

Or. en

Alteração 20
Fabio Massimo Castaldo

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Reconhece o trabalho crucial dos 
defensores dos direitos humanos no 
processo democrático; salienta que a 
situação dos defensores dos direitos 
humanos no Vietname se deteriorou 
recentemente e que o número de 
defensores dos direitos humanos detidos 
em 2018 é superior ao número de detidos 
entre 2013 e 2017; insta a Comissão 
Europeia e o governo do Vietname a 
assegurarem a libertação de todos os 
ativistas dos direitos humanos, sindicais, 
religiosos e ambientais, jornalistas e 
bloguistas detidos arbitrariamente, 
nomeadamente, 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 e Ho Duc Hoa;

Or. en

Alteração 21



AM\1192535PT.docx 15/25 PE643.186v01-00

PT

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

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Reconhece que a sociedade civil 
no Vietname não pode atuar livremente e 
sem as restrições impostas pela 
interferência do Estado; manifesta a sua 
preocupação pelo facto de a criação dos 
grupos consultivos internos, tal como 
prevista no Acordo, poder ser prejudicada 
pela falta de liberdade de expressão, de 
reunião e de associação no Vietname, 
frequentemente utilizada pelas 
autoridades estatais para intimidar as 
organizações da sociedade civil e silenciar 
e restringir o seu trabalho; insta, neste 
contexto, a Comissão a assegurar que os 
grupos da sociedade civil incluídos nos 
grupos consultivos internos possam 
trabalhar de forma independente, 
imparcial, exaustiva e a salvo de 
represálias;

Or. en

Alteração 22
Heidi Hautala
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Lamenta a falta de disposições 
sobre as obrigações dos investidores, 
designadamente normas vinculativas em 
matéria de responsabilidade social das 
empresas; insta a Comissão a propor 
legislação que estabeleça normas 
obrigatórias e aplicáveis em matéria de 
dever de diligência em setores como, por 
exemplo, a indústria do vestuário;
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Or. en

Alteração 23
Heidi Hautala
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Insta a UE e o Vietname a 
criarem, através de um Protocolo 
adicional ao API, um mecanismo de 
acompanhamento e de reclamação 
independente em matéria de direitos 
humanos que proporcione aos cidadãos e 
às partes interessadas locais afetadas uma 
via de recurso eficaz e um instrumento 
para dar resposta aos eventuais efeitos 
negativos para os direitos humanos que 
sobrevenham do API;

Or. en

Alteração 24
Heidi Hautala
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a importância do API 
para melhorar o nível de vida, promover o 
crescimento económico e a estabilidade, 
ajudar a promover o Estado de Direito, a 
boa governação, o desenvolvimento 
sustentável e o respeito pelos direitos 
humanos no Vietname, que permite 
simultaneamente à UE promover os seus 
objetivos de paz e estabilidade na região.

5. Sublinha a importância que o API 
deve ter no sentido de melhorar o nível de 
vida, promover o crescimento económico e 
a estabilidade; lamenta a ausência de um 
capítulo vinculativo e oponível em matéria 
de comércio e de desenvolvimento 
sustentável que ajude a promover o Estado 
de direito, a boa governação, o 
desenvolvimento sustentável e o respeito 
pelos direitos humanos no Vietname, 
permitindo simultaneamente à UE 
promover os seus objetivos de paz e 
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estabilidade na região. lamenta que os 
direitos humanos e outros aspetos do 
desenvolvimento sustentável não sejam 
abrangidos pelo sistema de tribunais de 
investimento como obrigações do 
investidor;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a importância do API para 
melhorar o nível de vida, promover o 
crescimento económico e a estabilidade, 
ajudar a promover o Estado de Direito, a 
boa governação, o desenvolvimento 
sustentável e o respeito pelos direitos 
humanos no Vietname, que permite 
simultaneamente à UE promover os seus 
objetivos de paz e estabilidade na região.

5. Sublinha a importância do API para 
melhorar o nível de vida, promover o 
crescimento económico e a estabilidade, 
permitindo simultaneamente à UE 
promover os seus objetivos de paz e 
estabilidade na região.

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a importância do API para 
melhorar o nível de vida, promover o 
crescimento económico e a estabilidade, 
ajudar a promover o Estado de Direito, a 
boa governação, o desenvolvimento 
sustentável e o respeito pelos direitos 
humanos no Vietname, que permite 
simultaneamente à UE promover os seus 

5. Sublinha a importância do API para 
melhorar o nível de vida, promover a 
prosperidade e a estabilidade, ajudar a 
promover o Estado de Direito, a boa 
governação, o desenvolvimento sustentável 
e o respeito pelos direitos humanos no 
Vietname, que permite simultaneamente à 
UE promover os seus objetivos de paz e 
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objetivos de paz e estabilidade na região. estabilidade na região; salienta que a 
defesa inequívoca destes valores 
universais constitui uma parte 
condicional de qualquer acordo entre a 
UE e um Estado terceiro; insta a 
Comissão a assegurar que as referências 
em matéria de direitos humanos sejam 
plenamente respeitadas após a entrada em 
vigor do acordo;

Or. en

Alteração 27
Phil Bennion

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Lamenta que o código penal do 
Vietname criminalize de facto a crítica ao 
governo, o que torna praticamente 
impossível assegurar um 
acompanhamento livre, aberto e 
independente da aplicação e do impacto 
do ACL e do APC, bem como o pleno gozo 
dos direitos laborais consagrados nas 
convenções fundamentais da OIT que o 
Vietname ratificou ou se comprometeu a 
ratificar;

Or. en

Alteração 28
Phil Bennion

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Lamenta a ausência de uma 
avaliação de impacto sobre os direitos 
humanos e insta a Comissão a realizá-la 
antes da entrada em vigor do acordo;
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Or. en

Alteração 29
Phil Bennion

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Lamenta profundamente que o 
API não preveja a obrigação de as 
empresas respeitarem os direitos humanos 
e que a cláusula apenas incentive e 
promova compromissos voluntários; 
solicita, por conseguinte, uma cláusula 
vinculativa para que os Estados cumpram 
e respeitem plenamente os direitos 
humanos.

Or. en

Alteração 30
Phil Bennion

Projeto de parecer
N.º 5-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-D. Considera que é necessário 
melhorar o Estado de direito, a boa 
governação, o desenvolvimento 
sustentável e o respeito pelos direitos 
humanos no Vietname; recomenda que o 
Parlamento Europeu considere dar a sua 
aprovação apenas depois de o governo do 
Vietname acordar um calendário com a 
Comissão para a melhoria dos direitos 
humanos no país que inclua propostas de 
revisão dos aspetos do Código Penal que 
atualmente legislam contra a liberdade de 
expressão, de associação e de reunião;

Or. en
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Alteração 31
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta que a luta pela justiça dos 
milhões de vítimas do agente laranja e a 
desintoxicação do solo devem ser uma 
prioridade absoluta para os futuros 
acordos entre a UE e o Vietname; 
considera que a sentença proferida em 
São Francisco em 10 de agosto de 2018 
contra a Monsanto criou uma base 
jurídica sólida para a resolução de 
processos similares; por conseguinte, 
reitera que a UE deve fazer os possíveis 
para apoiar um plano de ação global a 
fim de fazer face aos danos ambientais e 
humanos associados ao agente laranja, 
nomeadamente através do apoio à 
Associação de Vítimas do Agente 
Laranja/Dioxina do Vietname (VAVA) na 
ação judicial que esta interpôs contra 
empresas químicas produtoras de agente 
laranja;

Or. es

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

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Lamenta que a Comissão 
Europeia tenha realizado negociações 
com o Vietname com vista a um API sem 
levar a cabo nenhuma avaliação de 
impacto sobre os direitos humanos, 
violando assim os seus compromissos e 
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obrigações, e insta a Comissão a realizar 
a referida avaliação antes da entrada em 
vigor do acordo;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Lamenta que os regimes 
instituídos pelo acordo de proteção do 
investimento tenham cláusulas 
insuficientes no sentido de obrigar os 
Estados a respeitar, proteger e aplicar os 
direitos humanos e disponham de 
garantias limitadas para que as pessoas 
cujos direitos fundamentais sejam 
violados pelo investidor ou pelo Estado de 
acolhimento tenham acesso a uma via de 
recurso eficaz;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Solicita a criação de um 
mecanismo independente de reclamação 
que proporcione aos cidadãos e às partes 
interessadas afetadas uma via de recurso 
eficaz para dar resposta aos impactos 
negativos sobre os direitos humanos;

Or. en
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Alteração 35
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Projeto de parecer
N.º 5-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-D. Observa que a jurisprudência do 
sistema de tribunais de investimento é 
insuficiente para garantir uma 
interpretação conforme com as normas 
em matéria de direitos humanos e que, 
frequentemente, os tribunais de 
investimento não as tomaram em devida 
consideração;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 5-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-E. Considera que a natureza 
assimétrica do sistema de tribunais de 
investimento, a falta de obrigações, para 
os investidores, em matéria de direitos 
humanos e os custos exorbitantes 
associados ao sistema de tribunais de 
investimento limitam o acesso da 
sociedade civil ao referido sistema, bem 
como a vias de recurso; exige que este 
sistema não restrinja a capacidade do 
Estado para cumprir a sua obrigação de 
proteger os direitos humanos nem impeça 
as empresas de respeitarem esses direitos;

Or. en
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Alteração 37
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Projeto de parecer
N.º 5-F (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-F. Apela à reforma do sistema de 
tribunais de investimento a fim de 
garantir que esses tribunais consigam 
aplicar, de forma sistemática e rigorosa, o 
direito internacional em matéria de 
direitos humanos, bem como o direito 
ambiental e do trabalho, e conferir 
relevância suficiente às obrigações 
internacionais em matéria de direitos 
humanos e à responsabilização dos 
investidores empresariais pelo respeito 
dos direitos humanos;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 5-G (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-G. Lamenta que amicus curiae não 
possa ser considerada uma participação 
efetiva, uma vez que os tribunais de 
investimento gozam de poderes 
discricionários plenos para determinar se 
aceitam amicus curiae e esta possibilidade 
é frequentemente rejeitada ou limitada 
pelos tribunais;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 5-H (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-H. Solicita uma cláusula vinculativa e 
oponível no âmbito do API para que os 
Estados protejam os direitos humanos, 
nomeadamente através da regulação e do 
controlo das empresas, e uma cláusula 
obrigatória que recorde que as empresas 
têm de respeitar os direitos humanos e as 
normas ambientais internacionais;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 5-I (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-I. Insta a UE e o Vietname a 
cooperarem no sentido de desenvolver um 
plano de ação para combater o trabalho 
infantil, incluindo o necessário quadro de 
devida diligência para as empresas;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 5-J (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-J. Insta, por conseguinte, o PE a 
aprovar os acordos só quando estas 
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recomendações gozarem de proteção legal 
e eficaz;

Or. en


