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Amendamentul 1
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că dezvoltarea 
economică și multilateralismul sunt 
instrumente importante pentru 
îmbunătățirea vieții oamenilor; subliniază 
că unul dintre obiectivele IPA este de a 
consolida relațiile economice, comerciale 
și de investiții dintre UE și Vietnam în 
conformitate cu obiectivul de dezvoltare 
durabilă și de a promova comerțul și 
investițiile într-un mod care să țină seama 
de nivelurile ridicate de protecție a 
mediului și a muncii, precum și de 
standardele și acordurile relevante 
recunoscute la nivel internațional;

1. subliniază faptul că dezvoltarea 
economică și multilateralismul sunt 
instrumente importante pentru 
îmbunătățirea vieții oamenilor; subliniază 
că unul dintre obiectivele IPA este de a 
consolida relațiile economice, comerciale 
și de investiții dintre UE și Vietnam în 
conformitate cu obiectivul de dezvoltare 
durabilă și de a promova comerțul și 
investițiile în cadrul acestui acord, cu 
respectarea deplină a drepturilor 
internaționale ale omului, a nivelurilor 
ridicate de protecție a mediului și a muncii, 
precum și de standardele și acordurile 
relevante recunoscute la nivel 
internațional; regretă, în acest sens, că 
textul capitolului privind dezvoltarea 
durabilă nu creează nicio obligație, ci 
doar permite mobilizarea unui grup de 
experți care să aibă competența 
neobligatorie de a formula recomandări și 
de a promova dialogul;

Or. en

Amendamentul 2
Traian Băsescu

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că dezvoltarea 
economică și multilateralismul sunt 
instrumente importante pentru 
îmbunătățirea vieții oamenilor; subliniază 
că unul dintre obiectivele IPA este de a 

1. subliniază că dezvoltarea 
economică și multilateralismul sunt 
instrumente importante pentru 
îmbunătățirea vieții oamenilor; subliniază 
că unul dintre obiectivele IPA este de a 
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consolida relațiile economice, comerciale 
și de investiții dintre UE și Vietnam în 
conformitate cu obiectivul de dezvoltare 
durabilă și de a promova comerțul și 
investițiile într-un mod care să țină seama 
de nivelurile ridicate de protecție a 
mediului și a muncii, precum și de 
standardele și acordurile relevante 
recunoscute la nivel internațional;

consolida relațiile economice, comerciale 
și de investiții dintre UE și Vietnam în 
conformitate cu obiectivul de dezvoltare 
durabilă și de a promova comerțul și 
investițiile într-un mod care respectă 
nivelurile ridicate de protecție a mediului și 
a muncii, standardele UE privind 
drepturile omului precum și de standardele 
și acordurile relevante recunoscute la nivel 
internațional;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că dezvoltarea 
economică și multilateralismul sunt 
instrumente importante pentru 
îmbunătățirea vieții oamenilor; subliniază 
că unul dintre obiectivele IPA este de a 
consolida relațiile economice, comerciale 
și de investiții dintre UE și Vietnam în 
conformitate cu obiectivul de dezvoltare 
durabilă și de a promova comerțul și 
investițiile într-un mod care să țină seama 
de nivelurile ridicate de protecție a 
mediului și a muncii, precum și de 
standardele și acordurile relevante 
recunoscute la nivel internațional;

1. subliniază faptul că dezvoltarea 
economică și multilateralismul sunt 
instrumente importante pentru 
îmbunătățirea vieții oamenilor; subliniază 
că unul dintre obiectivele IPA este de a 
consolida relațiile economice, comerciale 
și de investiții dintre UE și Vietnam în 
conformitate cu obiectivul de dezvoltare 
durabilă și de a promova comerțul și 
investițiile cu respectarea deplină a 
drepturilor omului, a standardelor și 
acordurile relevante recunoscute la nivel 
internațional în materie de mediu și de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 4
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că între 1962 și 1971, 
armata americană a împrăștiat 
aproximativ 80 de milioane de litri de 
agent portocaliu deasupra pădurilor și 
culturilor din sudul Vietnamului, 
urmărind să priveze de alimente populația 
locală și să împiedice acțiunile mișcării de 
eliberare națională și ale gherilelor; 
subliniază că agentul s-a infiltrat în apele 
subterane și în râuri, afectând grav fizic și 
mental aproximativ 3 milioane de 
vietnamezi; reamintește că peste un 
milion de vietnamezi încă suferă de pe 
urma agentului portocaliu, înregistrându-
se și 150 000 de nașteri cu malformații; 

Or. es

Amendamentul 5
Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. regretă că Comisia Europeană nu 
a făcut un studiu de impact din 
perspectiva drepturilor omului pentru 
Acordul UE-Vietnam, în contradicție cu 
decizia Ombudsmanului UE din 2015 și 
cu Planul de acțiune al UE privind 
drepturile omului și democrația; invită 
Comisia Europeană să facă o evaluare a 
impactului asupra drepturilor omului 
înainte de ratificarea IPA;

Or. en

Amendamentul 6
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Irina Von Wiese
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută dialogul politic consolidat 
dintre UE și Vietnam și potențialul reînnoit 
de a aborda preocupările legate de 
drepturile omului în cadrul mecanismelor 
instituționale instituite în temeiul 
articolului 35 din APC și al articolului 13 
din ALS; consideră că aceste articole 
oferă instrumentele necesare pentru a 
răspunde preocupărilor legate de 
drepturile omului legate de IPA;

2. salută dialogul politic consolidat 
dintre UE și Vietnam și potențialul reînnoit 
de a aborda preocupările legate de 
drepturile omului în cadrul mecanismelor 
instituționale instituite în temeiul 
articolului 35 din APC și al articolului 13 
din ALS; reiterează faptul că numai 
aceste articole nu vor oferi instrumentele 
necesare pentru a trata preocupările legate 
de drepturile omului legate de punerea în 
aplicare a IPA și ar trebui, ca atare, să fie 
urmate de un control strict din partea UE 
și a statelor sale membre, sub forma unui 
mecanism independent de monitorizare și 
de tratare a plângerilor, cu scopul 
principal de a evalua continuu impactul 
asupra drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 7
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută dialogul politic consolidat 
dintre UE și Vietnam și potențialul 
reînnoit de a aborda preocupările legate de 
drepturile omului în cadrul mecanismelor 
instituționale instituite în temeiul 
articolului 35 din APC și al articolului 13 
din ALS; consideră că aceste articole oferă 
instrumentele necesare pentru a răspunde 
preocupărilor legate de drepturile omului 
legate de IPA;

2. salută dialogul politic consolidat 
dintre UE și Vietnam și posibilitatea de a 
trata preocupările legate de drepturile 
omului în cadrul mecanismelor 
instituționale instituite în temeiul 
articolului 35 din APC și al articolului 13 
din ALS; ia act de faptul că, chiar dacă o 
parte poate lua măsuri adecvate în mod 
unilateral atunci când consideră că 
cealaltă parte a comis o încălcare 
substanțială a APC, aceste măsuri sunt la 
discreția totală a părților, iar UE nu a 
suspendat niciodată un acord comercial;
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Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută dialogul politic consolidat 
dintre UE și Vietnam și potențialul 
reînnoit de a aborda preocupările legate de 
drepturile omului în cadrul mecanismelor 
instituționale instituite în temeiul 
articolului 35 din APC și al articolului 13 
din ALS; consideră că aceste articole oferă 
instrumentele necesare pentru a răspunde 
preocupărilor legate de drepturile omului 
legate de IPA;

2. salută dialogul politic consolidat 
dintre UE și Vietnam și posibilitatea de a 
trata preocupările legate de drepturile 
omului în cadrul mecanismelor 
instituționale instituite în temeiul 
articolului 35 din APC și al articolului 13 
din ALS; ia act de faptul că, chiar dacă o 
parte poate lua măsuri adecvate în mod 
unilateral atunci când consideră că 
cealaltă parte a comis o încălcare 
substanțială a APC, aceste măsuri sunt la 
discreția totală a părților și au fost folosite 
în circumstanțe excepționale;

Or. en

Amendamentul 9
Traian Băsescu

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută dialogul politic consolidat 
dintre UE și Vietnam și potențialul reînnoit 
de a aborda preocupările legate de 
drepturile omului în cadrul mecanismelor 
instituționale instituite în temeiul 
articolului 35 din APC și al articolului 13 
din ALS; consideră că aceste articole oferă 
instrumentele necesare pentru a răspunde 
preocupărilor legate de drepturile omului 
legate de IPA;

2. salută dialogul politic consolidat 
dintre UE și Vietnam și potențialul reînnoit 
de a trata încălcările drepturilor omului în 
cadrul mecanismelor instituționale 
instituite în temeiul articolului 35 din APC 
și al articolului 13 din ALS; consideră că 
aceste articole, împreună cu un sistem de 
evaluări periodice, oferă instrumentele 
necesare pentru a răspunde preocupărilor 
legate de drepturile omului legate de IPA;
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Or. en

Amendamentul 10
Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută dialogul politic consolidat 
dintre UE și Vietnam și potențialul reînnoit 
de a aborda preocupările legate de 
drepturile omului în cadrul mecanismelor 
instituționale instituite în temeiul 
articolului 35 din APC și al articolului 13 
din ALS; consideră că aceste articole oferă 
instrumentele necesare pentru a răspunde 
preocupărilor legate de drepturile omului 
legate de IPA;

2. salută dialogul politic consolidat 
dintre UE și Vietnam și potențialul reînnoit 
de a trata îngrijorările legate de drepturile 
omului în cadrul mecanismelor 
instituționale instituite în temeiul 
articolului 35 din APC și al articolului 13 
din ALS; consideră, însă, că aceste articole 
nu oferă suficiente instrumente pentru a 
răspunde preocupărilor legate de drepturile 
omului legate de IPA;

Or. en

Amendamentul 11
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că toate părțile trebuie 
să apere drepturile omului și, în acest 
sens, guvernul francez ar trebui să își 
asume responsabilitatea pentru crimele 
comise în Vietnam în perioada colonială, 
inclusiv detenția a 20 000 de luptători din 
rezistența vietnameză în lagărul de 
concentrare și de muncă forțată Poulo-
Condor; consideră, prin urmare, că orice 
acord cu Republica Socialistă Vietnam ar 
trebui să ceară autorităților franceze să 
furnizeze o listă cu toți deținuții 
vietnamezi care au luptat în rezistență, 



AM\1192535RO.docx 9/24 PE643.186v01-00

RO

care au fost închiși și au murit pe insula 
Côn Đảo în timpul ocupației franceze;

Or. es

Amendamentul 12
Traian Băsescu

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că, în conformitate cu 
articolul 35 din APC, părțile convin să 
coopereze în ceea ce privește promovarea 
și protecția drepturilor omului, inclusiv în 
ceea ce privește punerea în aplicare a 
instrumentelor internaționale privind 
drepturile omului la care acestea sunt părți;

3. subliniază că, în temeiul Titlului VI 
din APC, părțile convin să coopereze 
pentru promovarea și protecția drepturilor 
omului și în domeniul egalității de gen, al 
schimbărilor climatice, al migrației, al 
sănătății, al educației și formării, al 
afacerilor socioeconomice și în ceea ce 
privește o reformă a administrației 
publice, pentru a se asigura că 
standardele înalte și valorile promovate de 
UE sunt exportate în străinătate și sunt 
reflectate în viitoarele reforme din 
Vietnam, inclusiv în ceea ce privește 
aplicarea instrumentelor internaționale 
privind drepturile omului la care acestea 
sunt părți;

Or. en

Amendamentul 13
Jytte Guteland

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că, în conformitate cu 
articolul 35 din APC, părțile convin să 
coopereze în ceea ce privește promovarea 
și protecția drepturilor omului, inclusiv în 
ceea ce privește punerea în aplicare a 

3. subliniază că, în conformitate cu 
articolul 35 din APC, părțile convin să 
coopereze pentru promovarea și protecția 
drepturilor omului, inclusiv în ceea ce 
privește aplicarea instrumentelor 
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instrumentelor internaționale privind 
drepturile omului la care acestea sunt părți;

internaționale privind drepturile omului la 
care acestea sunt părți; subliniază că 
părțile și investitorii trebuie să respecte 
toate standardele și obligațiile 
internaționale relevante în domeniul 
drepturilor omului; subliniază 
responsabilitățile pe care le au investitorii 
în conformitate cu Orientările OCDE 
pentru întreprinderile multinaționale și cu 
Principiile directoare ale ONU privind 
afacerile și drepturile omului;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că, în conformitate cu 
articolul 35 din APC, părțile convin să 
coopereze în ceea ce privește promovarea 
și protecția drepturilor omului, inclusiv în 
ceea ce privește punerea în aplicare a 
instrumentelor internaționale privind 
drepturile omului la care acestea sunt părți;

3. subliniază că, în conformitate cu 
articolul 35 din APC, părțile convin să 
coopereze pentru promovarea și protecția 
drepturilor omului, inclusiv în aplicarea 
instrumentelor internaționale privind 
drepturile omului la care acestea sunt părți; 
ia act cu îngrijorare că, de la intrarea în 
vigoare a APC, au continuat încălcările 
grave ale drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 15
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că, în conformitate cu 
articolul 35 din APC, părțile convin să 

3. subliniază că, în conformitate cu 
articolul 35 din APC, părțile convin să 
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coopereze în ceea ce privește promovarea 
și protecția drepturilor omului, inclusiv în 
ceea ce privește punerea în aplicare a 
instrumentelor internaționale privind 
drepturile omului la care acestea sunt părți;

coopereze pentru promovarea și protecția 
drepturilor omului, inclusiv pentru 
aplicarea instrumentelor internaționale 
privind drepturile omului la care acestea 
sunt părți; ia act cu îngrijorare de faptul 
că încălcările serioase ale drepturilor 
omului s-au intensificat de la intrarea în 
vigoare a APC;

Or. en

Amendamentul 16
Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină pe deplin dialogul privind 
drepturile omului dintre UE și Vietnam, 
care este o modalitate foarte eficientă de a 
discuta aspecte legate de drepturile 
omului; solicită consolidarea dialogului 
anual privind drepturile omului UE-
Vietnam cu implicarea societății civile 
locale și internaționale și luarea în 
considerare a informațiilor primite de la 
organizațiile internaționale relevante;

4. sprijină pe deplin un angajament 
real și orientat către rezultate al UE și 
Vietnamului în ceea ce privește drepturile 
omului, inclusiv în cadrul dialogului 
bilateral privind drepturile omului și al 
altor reuniuni la nivel înalt; cere să se 
consolideze dialogul anual între UE-
Vietnam privind drepturile omului, prin 
implicarea organizațiilor societății civile 
locale independente și a apărătorilor 
drepturilor omului; subliniază, în acest 
sens, că Comisia Europeană și SEAE 
trebuie să acorde o atenție deosebită 
faptului că societatea civilă independentă 
a fost grav reprimată și operează în mare 
parte în subteran, de teama persecuțiilor 
și a represaliilor; insistă că este important 
ca în timpul acestor dialoguri să se pună 
în discuție cazuri individuale și să se 
monitorizeze situația acestora; cere ca 
informațiile primite de la organizațiile 
internaționale relevante să fie luate în 
considerare în aceste dialoguri;

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină pe deplin dialogul privind 
drepturile omului dintre UE și Vietnam, 
care este o modalitate foarte eficientă de a 
discuta aspecte legate de drepturile omului; 
solicită consolidarea dialogului anual 
privind drepturile omului UE-Vietnam cu 
implicarea societății civile locale și 
internaționale și luarea în considerare a 
informațiilor primite de la organizațiile 
internaționale relevante;

4. sprijină pe deplin dialogul privind 
drepturile omului dintre UE și Vietnam, 
care este o modalitate de a discuta aspecte 
legate de drepturile omului; regretă lipsa 
oricărui rezultat concret după mai multe 
runde de dialoguri UE-Vietnam privind 
drepturile omului; regretă, de asemenea, 
faptul că, în cel puțin două rânduri, 
Vietnamul a închis activiști chiar înainte 
de dialoguri; solicită consolidarea 
dialogului anual privind drepturile omului 
UE-Vietnam cu implicarea societății civile 
locale și internaționale și luarea în 
considerare a informațiilor primite de la 
organizațiile internaționale relevante; cere 
ca dialogul să fie orientat în jurul 
obținerii unor rezultate concrete; ia act cu 
îngrijorare de faptul că societatea civilă 
independentă din Vietnam a fost 
reprimată violent și, în mare parte, 
operează în subteran de teama 
persecuțiilor și a represaliilor;

Or. en

Amendamentul 18
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină pe deplin dialogul privind 
drepturile omului dintre UE și Vietnam, 
care este o modalitate foarte eficientă de a 
discuta aspecte legate de drepturile omului; 
solicită consolidarea dialogului anual 

4. sprijină pe deplin dialogul privind 
drepturile omului dintre UE și Vietnam, 
care este o modalitate de a discuta aspecte 
legate de drepturile omului; regretă faptul 
că, în timpul acestor dialoguri, Vietnamul 
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privind drepturile omului UE-Vietnam cu 
implicarea societății civile locale și 
internaționale și luarea în considerare a 
informațiilor primite de la organizațiile 
internaționale relevante;

susține că menținerea stabilității primează 
în fața respectării drepturilor omului; 
solicită consolidarea dialogului anual 
privind drepturile omului UE-Vietnam cu 
implicarea societății civile locale și 
internaționale și luarea în considerare a 
informațiilor primite de la organizațiile 
internaționale relevante; cere ca dialogul 
să fie orientat în jurul obținerii unor 
rezultate concrete;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină pe deplin dialogul privind 
drepturile omului dintre UE și Vietnam, 
care este o modalitate foarte eficientă de a 
discuta aspecte legate de drepturile 
omului; solicită consolidarea dialogului 
anual privind drepturile omului UE-
Vietnam cu implicarea societății civile 
locale și internaționale și luarea în 
considerare a informațiilor primite de la 
organizațiile internaționale relevante;

4. sprijină pe deplin dialogul privind 
drepturile omului dintre UE și Vietnam, 
care permite discutarea continuă a 
aspectelor legate de drepturile omului; 
solicită consolidarea dialogului anual 
privind drepturile omului UE-Vietnam cu 
implicarea societății civile locale și 
internaționale și luarea în considerare a 
informațiilor primite de la organizațiile 
internaționale relevante;

Or. en

Amendamentul 20
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. recunoaște caracterul vital al 
activităților apărătorilor drepturilor 
omului în procesul democratic; subliniază 
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că situația apărătorilor drepturilor omului 
din Vietnam s-a deteriorat recent și că 
numărul activiștilor arestați în 2018 este 
mai mare decât numărul celor arestați 
între 2013 și 2017; cere Comisiei 
Europene și guvernului Vietnamului să 
elibereze pe toți cei închiși arbitrar, 
activiști în domeniul drepturilor omului, 
al muncii, al religiei și al mediului , 
jurnaliștii și bloggeri, inclusiv Tran 
Huynh Duy Duuc, Hoang Duc Binh, Tan 
Thi Nga, Le Dinh Luong, Ngo Ho, Luu 
Van Vinh, Ho Duc Hoa, Tan Anh Kim, 
Nguyen Ton, Nguyen Trung Truc, 
Truong Mduc Duc, Le Thanh Tung, 
Nguyen Van Duc Do, Tran Tbi Xuan și 
Ho Duc Hoa;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. recunoaște că nu i se permite 
societății civile din Vietnam să 
funcționeze liber și fără amestecul 
statului; este preocupat de faptul că 
înființarea grupurilor consultative interne 
(GCI), în conformitate cu acordul, ar 
putea fi subminată de lipsa libertății de 
expresie, de întrunire și de asociere în 
Vietnam, care a fost adesea utilizată de 
autoritățile de stat pentru a intimida, a 
reduce la tăcere și a restricționa 
activitatea organizațiilor societății civile; 
în acest context, invită Comisia să se 
asigure că organizațiile societății civile 
care vor face parte din grupurile 
consultative interne vor putea să își 
desfășoare activitatea în mod 
independent, imparțial, atent și în condiții 
de siguranță în fața oricăror 
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repercusiuni;

Or. en

Amendamentul 22
Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. regretă lipsa unor dispoziții 
privind obligațiile investitorilor, inclusiv a 
standardelor obligatorii privind 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor; invită Comisia să 
propună o legislație care să prevadă 
standarde obligatorii și executorii privind 
obligația de diligență în sectoare precum 
industria confecțiilor;

Or. en

Amendamentul 23
Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. invită UE și Vietnamul să instituie, 
printr-un protocol adițional la IPA, un 
mecanism independent de monitorizare și 
de tratare a plângerilor cu privire la 
drepturile omului, oferind cetățenilor și 
părților interesate de la nivel local 
afectate posibilitatea de a recurge la o 
cale de atac efectivă și un instrument de 
abordare a eventualelor efecte negative 
asupra drepturilor omului care decurg din 
IPA;
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Or. en

Amendamentul 24
Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța IPA prin 
prisma faptului că contribuie la creșterea 
nivelului de trai, la promovarea creșterii 
economice și a stabilității, la sprijinirea 
consolidării statului de drept, a bunei 
guvernanțe, a dezvoltării durabile și a 
respectării drepturilor omului în Vietnam, 
permițând în același timp UE să își 
promoveze obiectivele de pace și stabilitate 
în regiune.

5. subliniază importanța IPA prin 
prisma faptului că contribuie la creșterea 
nivelului de trai, la promovarea creșterii 
economice și a stabilității; regretă absența 
unui capitol obligatoriu și executoriu 
dedicat comerțului și dezvoltării durabile, 
care să contribuie la consolidarea statului 
de drept, a bunei guvernări, a dezvoltării 
durabile și a respectării drepturilor omului 
în Vietnam, permițând în același timp UE 
să își promoveze obiectivele de pace și 
stabilitate în regiune; regretă că drepturile 
omului și alte aspecte legate de 
dezvoltarea durabilă nu sunt acoperite de 
sistemul jurisdicțional în materie de 
investiții ca obligații ale investitorului;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța IPA prin 
prisma faptului că contribuie la creșterea 
nivelului de trai, la promovarea creșterii 
economice și a stabilității, la sprijinirea 
consolidării statului de drept, a bunei 
guvernanțe, a dezvoltării durabile și a 

5. subliniază importanța IPA prin 
prisma faptului că contribuie la creșterea 
nivelului de trai, la promovarea creșterii 
economice și a stabilității, permițând în 
același timp UE să își promoveze 
obiectivele de pace și stabilitate în regiune.
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respectării drepturilor omului în Vietnam, 
permițând în același timp UE să își 
promoveze obiectivele de pace și stabilitate 
în regiune.

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța IPA prin 
prisma faptului că contribuie la creșterea 
nivelului de trai, la promovarea creșterii 
economice și a stabilității, la sprijinirea 
consolidării statului de drept, a bunei 
guvernanțe, a dezvoltării durabile și a 
respectării drepturilor omului în Vietnam, 
permițând în același timp UE să își 
promoveze obiectivele de pace și stabilitate 
în regiune.

5. subliniază importanța IPA prin 
prisma faptului că contribuie la creșterea 
nivelului de trai, la promovarea 
prosperității și a stabilității, la sprijinirea 
consolidării statului de drept, a bunei 
guvernări, a dezvoltării durabile și a 
respectării drepturilor omului în Vietnam, 
permițând în același timp UE să își 
promoveze obiectivele de pace și stabilitate 
în regiune; subliniază că respectarea fără 
echivoc a acestor valori universale face 
parte din condițiile oricărui acord între 
UE și un stat terț; invită Comisia să se 
asigure că obiectivele privind drepturile 
omului sunt pe deplin respectate după 
intrarea în vigoare a acordului;

Or. en

Amendamentul 27
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. regretă că codul penal al 
Vietnamului incriminează de facto 
criticarea guvernului, ceea ce înseamnă 
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că este aproape imposibil să se asigure o 
monitorizare liberă, deschisă și 
independentă a punerii în aplicare și a 
impactului ALS și APC, precum și să se 
exercite pe deplin de drepturile în materie 
de muncă consacrate în convențiile de 
bază ale OIM pe care Vietnamul le-a 
ratificat sau pe care s-a angajat să le 
ratifice;

Or. en

Amendamentul 28
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. regretă lipsa unei evaluări a 
impactului asupra drepturilor omului și 
invită Comisia să realizeze o astfel de 
evaluare înainte de intrarea în vigoare a 
acordului;

Or. en

Amendamentul 29
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. regretă profund că IPA nu conține 
nicio obligație pentru întreprinderi de a 
respecta drepturile omului și că această 
clauză încurajează și promovează numai 
angajamentele voluntare; cere, prin 
urmare, o clauză obligatorie care să 
oblige statele să respecte drepturile 
omului, clauză care să fie respectată 
integral;
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Or. en

Amendamentul 30
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. crede că sunt necesare 
îmbunătățirea statului de drept, buna 
guvernare, dezvoltarea sustenabilă și 
respectarea drepturilor omului în 
Vietnam; recomandă Parlamentului 
European să ia în considerare aprobarea 
acordului doar atunci când guvernul 
Vietnamului și Comisia UE vor cădea de 
acord asupra unui calendar pentru 
îmbunătățirea drepturilor omului în 
Vietnam, inclusiv propuneri de revizuire a 
acelor aspecte ale Codului penal care, în 
prezent, legiferează împotriva libertății de 
exprimare, de asociere și de întrunire;

Or. en

Amendamentul 31
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că lupta pentru dreptate 
pentru milioanele de victime ale agentului 
portocaliu și detoxificarea solului ar 
trebui să fie o prioritate maximă în 
viitoarele acorduri UE-Vietnam; 
consideră că hotărârea emisă la San 
Francisco la 10 august 2018 împotriva 
companiei Monsanto a creat o bază legală 
solidă pentru soluționarea unor probleme 
similare; reafirmă așadar, că UE ar trebui 
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să facă tot ce îi stă în puteri pentru a 
sprijini un plan cuprinzător de acțiuni 
pentru a combate daunele aduse mediului 
și omului cauzate de agentul portocaliu, 
inclusiv sprijinirea Asociației din Vietnam 
pentru victimele agentului portocaliu/ 
Dioxina (VAVA) în procesele intentate 
împotriva companiilor chimice americane 
care produc agentul portocaliu;

Or. es

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

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. regretă că Comisia Europeană a 
purtat negocieri cu Vietnamul în vederea 
realizării unui IPA fără a efectua o 
evaluare a impactului asupra drepturilor 
omului, încălcând astfel propriile 
angajamente și obligații și invită Comisia 
să facă o astfel de evaluare înainte de 
intrarea în vigoare a acordului;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. regretă că regimurile instituite 
prin acordul de protecție a investițiilor nu 
conțin clauze suficiente pentru a obliga 
statele să respecte, să protejeze și să pună 
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în aplicare drepturile omului și că au 
garanții limitate de căi efective de atac 
pentru persoanele ale căror drepturi 
fundamentale sunt încălcate de către 
investitor sau statul gazdă;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. cere crearea unui mecanism 
independent de depunere a plângerilor, 
care să le ofere cetățenilor și părților 
interesate afectate căi efective de atac, 
pentru a ține cont de impactul potențial 
negativ asupra drepturilor omului;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. constată că jurisprudența ICS este 
insuficientă pentru a garanta că 
interpretarea conformă cu standardele 
privind drepturile omului și tribunalele de 
investiții nu le-au luat adesea în 
considerare în mod corespunzător;

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

Proiect de aviz
Punctul 5 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5e. consideră că natura asimetrică a 
sistemului ICS, lipsa obligațiilor 
investitorilor în materie de drepturile 
omului și costurile exorbitante asociate cu 
ICS limitează accesul și calea de atac 
pentru societatea civilă; solicită ca acest 
sistem să nu restricționeze capacitatea 
statului de a-și îndeplini obligația de a 
proteja drepturile omului sau de a 
împiedica întreprinderile să respecte 
aceste drepturi;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5f. cere reformarea sistemului ICS 
pentru a se asigura că acest tribunal al 
investițiilor poate aplica în mod sistematic 
și riguros dreptul internațional al 
drepturilor omului, dreptul mediului și 
dreptul muncii și că acordă suficientă 
importanță obligațiilor internaționale din 
domeniul drepturilor omului și 
responsabilității firmelor de investiții de a 
respecta drepturile omului;

Or. en
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Amendamentul 38
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Proiect de aviz
Punctul 5 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5g. regretă că observațiile prezentate 
ca Amicus Curiae nu pot fi considerate o 
participare efectivă, dat fiind că 
tribunalele pentru investiții au libertatea 
deplină de a stabili dacă acceptă aceste 
observații, precum și că această 
posibilitate este adesea respinsă sau 
limitată de către instanțe;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5 h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5h. solicită ca, în cadrul IPA, să se 
prevadă o clauză obligatorie și executorie 
pentru protejarea drepturilor omului, 
inclusiv prin reglementarea și controlul 
întreprinderilor, și o clauză obligatorie 
care să reamintească că întreprinderile 
trebuie să respecte drepturile 
internaționale ale omului și standardele 
de mediu;

Or. en

Amendamentul 40
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor
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Proiect de aviz
Punctul 5 i (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5i. invită UE și Vietnamul să 
coopereze pentru a elabora un plan de 
acțiune, să combată munca copiilor și 
care să includă cadrul necesar de 
diligență pentru întreprinderi;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5 j (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5j. cere, prin urmare, Parlamentului 
să aprobe acordurile doar atunci când 
aceste recomandări sunt protejate juridic 
și efectiv;

Or. en


