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Pozmeňujúci návrh 1
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že hospodársky rozvoj 
a multilateralizmus sú dôležitými nástrojmi 
na zlepšenie života ľudí; poukazuje na to, 
že jedným z cieľov dohody o ochrane 
investícií (DOI) je posilniť hospodárske, 
obchodné a investičné vzťahy medzi EÚ a 
Vietnamom v súlade s cieľom trvalo 
udržateľného rozvoja a podporovať obchod 
a investície spôsobom, ktorý zohľadňuje 
vysokú úroveň ochrany v oblasti životného 
prostredia a práce a príslušné 
medzinárodne uznávané normy a dohody;

1. zdôrazňuje, že hospodársky rozvoj 
a multilateralizmus sú dôležitými nástrojmi 
na zlepšenie života ľudí; poukazuje na to, 
že jedným z cieľov dohody o ochrane 
investícií (DOI) je posilniť hospodárske, 
obchodné a investičné vzťahy medzi EÚ a 
Vietnamom v súlade s cieľom trvalo 
udržateľného rozvoja a podporovať obchod 
a investície v rámci tejto dohody v plnom 
súlade s medzinárodnými ľudskými 
právami, vysokú úroveň ochrany v oblasti 
životného prostredia a práce a príslušné 
medzinárodne uznávané normy a dohody; v 
tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že znenie kapitoly o trvalo 
udržateľnom rozvoji nezavádza žiadnu 
záväznú povinnosť, ale len umožňuje 
mobilizovať skupinu odborníkov s 
nezáväznou právomocou vydávať 
odporúčania a podporovať dialóg;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Traian Băsescu

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že hospodársky rozvoj 
a multilateralizmus sú dôležitými nástrojmi 
na zlepšenie života ľudí; poukazuje na to, 
že jedným z cieľov dohody o ochrane 
investícií (DOI) je posilniť hospodárske, 
obchodné a investičné vzťahy medzi EÚ a 
Vietnamom v súlade s cieľom trvalo 
udržateľného rozvoja a podporovať obchod 

1. zdôrazňuje, že hospodársky rozvoj 
a multilateralizmus sú dôležitými nástrojmi 
na zlepšenie života ľudí; poukazuje na to, 
že jedným z cieľov dohody o ochrane 
investícií (DOI) je posilniť hospodárske, 
obchodné a investičné vzťahy medzi EÚ a 
Vietnamom v súlade s cieľom trvalo 
udržateľného rozvoja a podporovať obchod 
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a investície spôsobom, ktorý zohľadňuje 
vysokú úroveň ochrany v oblasti životného 
prostredia a práce a príslušné 
medzinárodne uznávané normy a dohody;

a investície spôsobom, ktorý je 
konzistentný s vysokou úrovňou ochrany v 
oblasti životného prostredia a práce a 
vysokými štandardmi EÚ v oblasti 
ľudských práv a príslušnými 
medzinárodne uznávanými normami a 
dohodami;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že hospodársky rozvoj 
a multilateralizmus sú dôležitými nástrojmi 
na zlepšenie života ľudí; poukazuje na to, 
že jedným z cieľov dohody o ochrane 
investícií (DOI) je posilniť hospodárske, 
obchodné a investičné vzťahy medzi EÚ a 
Vietnamom v súlade s cieľom trvalo 
udržateľného rozvoja a podporovať obchod 
a investície spôsobom, ktorý zohľadňuje 
vysokú úroveň ochrany v oblasti životného 
prostredia a práce a príslušné 
medzinárodne uznávané normy a dohody;

1. zdôrazňuje, že hospodársky rozvoj 
a multilateralizmus sú dôležitými nástrojmi 
na zlepšenie života ľudí; poukazuje na to, 
že jedným z cieľov dohody o ochrane 
investícií (DOI) je posilniť hospodárske, 
obchodné a investičné vzťahy medzi EÚ a 
Vietnamom v súlade s cieľom trvalo 
udržateľného rozvoja a podporovať obchod 
a investície v plnom súlade s ľudskými 
právami a medzinárodne uznávanými 
normami a dohodami v oblasti životného 
prostredia a práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína, že v rokoch 1962 až 
1971 zamorila armáda USA lesy a úrodu 
Južného Vietnamu 80 miliónmi litrov 
látky Agent Orange, aby domácemu 
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obyvateľstvu znemožnila prístup k obžive 
a zabránila pokroku 
národnooslobodzovacieho a 
partizánskeho hnutia; poukazuje na 
skutočnosť, že táto látka prenikla do 
podzemných vôd a riek a približne trom 
miliónom Vietnamcov tak spôsobila vážne 
fyzické a psychické problémy; konštatuje, 
že jeden milión obyvateľov stále trpí 
vážnymi následkami, medzi ktoré patrí aj 
150 000 vrodených vád;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 5
Heidi Hautala
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Európska komisia nevykonala posúdenie 
vplyvu na ľudské práva v súvislosti s 
dohodou o ochrane investícií medzi EÚ a 
Vietnamom, čo je v rozpore s podstatou 
rozhodnutia ombudsmanky EÚ z roku 
2015, ako aj s akčným plánom EÚ pre 
ľudské práva a demokraciu; vyzýva 
Európsku komisiu, aby pred ratifikáciou 
IPA uskutočnila posúdenie vplyvu na 
ľudské práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Irina Von Wiese

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta posilnený politický dialóg 2. víta posilnený politický dialóg 
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medzi EÚ a Vietnamom a zvýšený 
potenciál riešiť otázky ľudských práv v 
rámci inštitucionálnych mechanizmov 
zriadených podľa článku 35 dohody o 
partnerstve a spolupráci (DPS) a článku 13 
dohody o voľnom obchode (DVO); 
domnieva sa, že tieto články poskytujú 
potrebné nástroje na riešenie otázok v 
oblasti ľudských práv súvisiacich s 
dohodou o ochrane investícií;

medzi EÚ a Vietnamom a zvýšený 
potenciál riešiť otázky ľudských práv v 
rámci inštitucionálnych mechanizmov 
zriadených podľa článku 35 dohody o 
partnerstve a spolupráci (DPS) a článku 13 
dohody o voľnom obchode (DVO); 
opätovne zdôrazňuje, že samotné tieto 
články neposkytnú potrebné nástroje na 
riešenie otázok v oblasti ľudských práv, 
ktoré súvisia s vykonávaním dohody o 
ochrane investícií, a mala by po nich 
nasledovať prísna kontrola zo strany EÚ 
a jej členských štátov, a to vo forme 
nezávislého mechanizmu monitorovania a 
podávania sťažností, ktorého hlavným 
cieľom by bolo priebežné posudzovanie 
vplyvov na ľudské práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta posilnený politický dialóg 
medzi EÚ a Vietnamom a zvýšený 
potenciál riešiť otázky ľudských práv v 
rámci inštitucionálnych mechanizmov 
zriadených podľa článku 35 dohody o 
partnerstve a spolupráci (DPS) a článku 13 
dohody o voľnom obchode (DVO); 
domnieva sa, že tieto články poskytujú 
potrebné nástroje na riešenie otázok v 
oblasti ľudských práv súvisiacich s 
dohodou o ochrane investícií;

2. víta posilnený politický dialóg 
medzi EÚ a Vietnamom a možnosť riešiť 
otázky ľudských práv v rámci 
inštitucionálnych mechanizmov zriadených 
podľa článku 35 dohody o partnerstve a 
spolupráci (DPS) a článku 13 dohody o 
voľnom obchode (DVO); berie na 
vedomie, že aj keď strana môže 
jednostranne prijať náležité opatrenia, ak 
sa domnieva, že sa druhá strana dopustila 
závažného porušenia dohody o 
partnerstve a spolupráci, sú tieto 
opatrenia v plnej miere na uvážení 
zmluvných strán a EÚ doteraz nikdy 
nepozastavila platnosť obchodnej dohody;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 8
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta posilnený politický dialóg 
medzi EÚ a Vietnamom a zvýšený 
potenciál riešiť otázky ľudských práv v 
rámci inštitucionálnych mechanizmov 
zriadených podľa článku 35 dohody o 
partnerstve a spolupráci (DPS) a článku 13 
dohody o voľnom obchode (DVO); 
domnieva sa, že tieto články poskytujú 
potrebné nástroje na riešenie otázok v 
oblasti ľudských práv súvisiacich s 
dohodou o ochrane investícií;

2. víta posilnený politický dialóg 
medzi EÚ a Vietnamom a možnosť riešiť 
otázky ľudských práv v rámci 
inštitucionálnych mechanizmov zriadených 
podľa článku 35 dohody o partnerstve a 
spolupráci (DPS) a článku 13 dohody o 
voľnom obchode (DVO); berie na 
vedomie, že aj keď strana môže 
jednostranne prijať náležité opatrenia, ak 
sa domnieva, že sa druhá strana dopustila 
závažného porušenia dohody o 
partnerstve a spolupráci, sú tieto 
opatrenia v plnej miere na uvážení 
zmluvných strán a zatiaľ boli použité iba 
vo veľmi výnimočných prípadoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Traian Băsescu

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta posilnený politický dialóg 
medzi EÚ a Vietnamom a zvýšený 
potenciál riešiť otázky ľudských práv v 
rámci inštitucionálnych mechanizmov 
zriadených podľa článku 35 dohody o 
partnerstve a spolupráci (DPS) a článku 13 
dohody o voľnom obchode (DVO); 
domnieva sa, že tieto články poskytujú 
potrebné nástroje na riešenie otázok v 
oblasti ľudských práv súvisiacich s 
dohodou o ochrane investícií;

2. víta posilnený politický dialóg 
medzi EÚ a Vietnamom a zvýšený 
potenciál riešiť porušovanie ľudských práv 
v rámci inštitucionálnych mechanizmov 
zriadených podľa článku 35 dohody o 
partnerstve a spolupráci (DPS) a článku 13 
dohody o voľnom obchode (DVO); 
domnieva sa, že tieto články spolu so 
systémom pravidelných hodnotení 
poskytujú nástroje potrebné na riešenie 
otázok v oblasti ľudských práv súvisiacich 
s dohodou o ochrane investícií;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Heidi Hautala
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta posilnený politický dialóg 
medzi EÚ a Vietnamom a zvýšený 
potenciál riešiť otázky ľudských práv v 
rámci inštitucionálnych mechanizmov 
zriadených podľa článku 35 dohody o 
partnerstve a spolupráci (DPS) a článku 13 
dohody o voľnom obchode (DVO); 
domnieva sa, že tieto články poskytujú 
potrebné nástroje na riešenie otázok v 
oblasti ľudských práv súvisiacich s 
dohodou o ochrane investícií;

2. víta posilnený politický dialóg 
medzi EÚ a Vietnamom a zvýšený 
potenciál riešiť otázky ľudských práv v 
rámci inštitucionálnych mechanizmov 
zriadených podľa článku 35 dohody o 
partnerstve a spolupráci (DPS) a článku 13 
dohody o voľnom obchode (DVO); 
domnieva sa však, že tieto články 
neposkytujú dostatočné nástroje na 
riešenie otázok v oblasti ľudských práv 
súvisiacich s dohodou o ochrane investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že všetky strany musia 
dodržiavať ľudské práva a že v tomto 
ohľade musí francúzska vláda prevziať 
zodpovednosť za trestné činy spáchané vo 
Vietname počas kolonizácie, okrem iného 
za uväznenie 20 000 bojovníkov 
vietnamského odboja v koncentračnom 
tábore a tábore nútených prác Pulau 
Kundur; domnieva sa preto, že v súvislosti 
s akoukoľvek dohodou s Vietnamskou 
socialistickou republikou musia 
francúzske orgány zostaviť zoznam 
všetkých zadržiavaných účastníkov 
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vietnamského odboja, ktorí boli v 
priebehu francúzskej okupácie väznení na 
ostrove Côn Dao a ktorí tam zomreli;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 12
Traian Băsescu

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že podľa článku 35 
dohody o partnerstve a spolupráci sa 
zmluvné strany dohodli na spolupráci pri 
presadzovaní a ochrane ľudských práv, a to 
aj pokiaľ ide o vykonávanie 
medzinárodných nástrojov v oblasti 
ľudských práv, ktorých sú zmluvnými 
stranami;

3. zdôrazňuje, že podľa hlavy VI 
dohody o partnerstve a spolupráci sa 
zmluvné strany dohodli na spolupráci pri 
presadzovaní a ochrane ľudských práv a v 
oblasti rodovej rovnosti, zmeny klímy, 
migrácie, zdravia, vzdelávania a odbornej 
prípravy, sociálno-ekonomických 
záležitostí a reformy verejnej správy s 
cieľom zabezpečiť, aby sa prísne normy a 
hodnoty presadzované EÚ šírili do 
zahraničia a aby sa vo Vietname odrazili v 
nadchádzajúcich reformách, a to aj pokiaľ 
ide o vykonávanie medzinárodných 
nástrojov v oblasti ľudských práv, ktorých 
sú zmluvnými stranami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Jytte Guteland

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že podľa článku 35 
dohody o partnerstve a spolupráci sa 
zmluvné strany dohodli na spolupráci pri 
presadzovaní a ochrane ľudských práv, a to 
aj pokiaľ ide o vykonávanie 
medzinárodných nástrojov v oblasti 

3. zdôrazňuje, že podľa článku 35 
dohody o partnerstve a spolupráci sa 
zmluvné strany dohodli na spolupráci pri 
presadzovaní a ochrane ľudských práv, a to 
aj pokiaľ ide o vykonávanie 
medzinárodných nástrojov v oblasti 
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ľudských práv, ktorých sú zmluvnými 
stranami;

ľudských práv, ktorých sú zmluvnými 
stranami; zdôrazňuje, že zmluvné strany a 
investori musia dodržiavať všetky 
príslušné medzinárodné normy a záväzky 
v oblasti ľudských práv; zdôrazňuje 
zodpovednosť investorov podľa 
usmernení OECD pre nadnárodné 
podniky a hlavných zásad OSN v oblasti 
podnikania a ľudských práv;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že podľa článku 35 
dohody o partnerstve a spolupráci sa 
zmluvné strany dohodli na spolupráci pri 
presadzovaní a ochrane ľudských práv, a to 
aj pokiaľ ide o vykonávanie 
medzinárodných nástrojov v oblasti 
ľudských práv, ktorých sú zmluvnými 
stranami;

3. zdôrazňuje, že podľa článku 35 
dohody o partnerstve a spolupráci sa 
zmluvné strany dohodli na spolupráci pri 
presadzovaní a ochrane ľudských práv, a to 
aj pokiaľ ide o vykonávanie 
medzinárodných nástrojov v oblasti 
ľudských práv, ktorých sú zmluvnými 
stranami; so znepokojením konštatuje, že 
sa to ukázalo ako nedostatočné, keďže 
vážne porušovanie ľudských práv 
pokračuje aj po nadobudnutí platnosti 
dohody o partnerstve a spolupráci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že podľa článku 35 
dohody o partnerstve a spolupráci sa 

3. zdôrazňuje, že podľa článku 35 
dohody o partnerstve a spolupráci sa 
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zmluvné strany dohodli na spolupráci pri 
presadzovaní a ochrane ľudských práv, a to 
aj pokiaľ ide o vykonávanie 
medzinárodných nástrojov v oblasti 
ľudských práv, ktorých sú zmluvnými 
stranami;

zmluvné strany dohodli na spolupráci pri 
presadzovaní a ochrane ľudských práv, a to 
aj pokiaľ ide o vykonávanie 
medzinárodných nástrojov v oblasti 
ľudských práv, ktorých sú zmluvnými 
stranami; so znepokojením konštatuje, že 
od nadobudnutia platnosti dohody o 
partnerstve a spolupráci sa zintenzívnilo 
vážne porušovanie ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Heidi Hautala
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. plne podporuje dialóg o ľudských 
právach medzi EÚ a Vietnamom, ktorý je 
veľmi účinným spôsobom diskusie o 
otázkach týkajúcich sa ľudských práv; 
vyzýva na posilnenie každoročného 
dialógu EÚ a Vietnamu o ľudských 
právach so zapojením miestnej a 
medzinárodnej občianskej spoločnosti a so 
zreteľom na informácie získané od 
príslušných medzinárodných organizácií;

4. plne podporuje skutočnú a na 
výsledky orientovanú angažovanosť v 
oblasti ľudských práv medzi EÚ a 
Vietnamom, a to aj v rámci bilaterálneho 
dialógu o ľudských právach a ďalších 
stretnutí na vysokej úrovni; vyzýva na 
posilnenie každoročného dialógu EÚ a 
Vietnamu o ľudských právach 
prostredníctvom zapojenia nezávislých 
miestnych organizácií občianskej 
spoločnosti a obhajcov ľudských práv; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje, že Európska 
komisia a ESVČ musia venovať osobitnú 
pozornosť skutočnosti, že nezávislá 
občianska spoločnosť je tvrdo potláčaná a 
vo veľkej miere pôsobí v utajení z dôvodu 
strachu z prenasledovania a odvetných 
opatrení; trvá na tom, že počas týchto 
dialógov je dôležité riešiť jednotlivé 
prípady a sledovať, ako sa vyvíjajú; žiada, 
aby sa v rámci týchto dialógov zohľadnili 
informácie prijaté od príslušných 
medzinárodných organizácií;

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

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. plne podporuje dialóg o ľudských 
právach medzi EÚ a Vietnamom, ktorý je 
veľmi účinným spôsobom diskusie o 
otázkach týkajúcich sa ľudských práv; 
vyzýva na posilnenie každoročného 
dialógu EÚ a Vietnamu o ľudských 
právach so zapojením miestnej a 
medzinárodnej občianskej spoločnosti a so 
zreteľom na informácie získané od 
príslušných medzinárodných organizácií;

4. plne podporuje dialóg o ľudských 
právach medzi EÚ a Vietnamom, ktorý je 
formou diskusie o otázkach týkajúcich sa 
ľudských práv; vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že po niekoľkých kolách 
dialógov o ľudských právach medzi EÚ a 
Vietnamom nebol dosiahnutý žiadny 
hmatateľný výsledok; ďalej vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že najmenej dvakrát 
Vietnam bezprostredne pred dialógmi 
zadržal aktivistov; vyzýva na posilnenie 
každoročného dialógu EÚ a Vietnamu o 
ľudských právach so zapojením miestnej a 
medzinárodnej občianskej spoločnosti a so 
zreteľom na informácie získané od 
príslušných medzinárodných organizácií; 
žiada, aby sa dialóg zameral na konkrétne 
výsledky; so znepokojením konštatuje, že 
vietnamská nezávislá občianska 
spoločnosť je násilne potláčaná a pôsobí 
prevažne v utajení zo strachu z 
prenasledovania a odvetných opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. plne podporuje dialóg o ľudských 
právach medzi EÚ a Vietnamom, ktorý je 
veľmi účinným spôsobom diskusie o 
otázkach týkajúcich sa ľudských práv; 
vyzýva na posilnenie každoročného 
dialógu EÚ a Vietnamu o ľudských 

4. plne podporuje dialóg o ľudských 
právach medzi EÚ a Vietnamom, ktorý je 
formou diskusie o otázkach týkajúcich sa 
ľudských práv; vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že počas týchto dialógov 
Vietnam stále zastáva názor, že väčšou 
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právach so zapojením miestnej a 
medzinárodnej občianskej spoločnosti a so 
zreteľom na informácie získané od 
príslušných medzinárodných organizácií;

prioritou preň musí byť zachovanie 
stability ako dodržiavanie ľudských práv; 
vyzýva na posilnenie každoročného 
dialógu EÚ a Vietnamu o ľudských 
právach so zapojením miestnej a 
medzinárodnej občianskej spoločnosti a so 
zreteľom na informácie získané od 
príslušných medzinárodných organizácií; 
žiada, aby sa dialóg zameral na konkrétne 
výsledky;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. plne podporuje dialóg o ľudských 
právach medzi EÚ a Vietnamom, ktorý je 
veľmi účinným spôsobom diskusie o 
otázkach týkajúcich sa ľudských práv; 
vyzýva na posilnenie každoročného 
dialógu EÚ a Vietnamu o ľudských 
právach so zapojením miestnej a 
medzinárodnej občianskej spoločnosti a so 
zreteľom na informácie získané od 
príslušných medzinárodných organizácií;

4. plne podporuje dialóg o ľudských 
právach medzi EÚ a Vietnamom, ktorý 
umožňuje neustálu diskusiu o otázkach 
týkajúcich sa ľudských práv; vyzýva na 
posilnenie každoročného dialógu EÚ a 
Vietnamu o ľudských právach so 
zapojením miestnej a medzinárodnej 
občianskej spoločnosti a so zreteľom na 
informácie získané od príslušných 
medzinárodných organizácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. uznáva mimoriadne dôležitú 
činnosť obhajcov ľudských práv v rámci 
demokratického procesu; zdôrazňuje, že 
situácia obhajcov ľudských práv vo 
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Vietname sa v poslednom čase zhoršila a 
že počet obhajcov ľudských práv 
zatknutých v roku 2018 je vyšší ako počet 
týchto obhajcov zatknutých v rokoch 2013 
až 2017; vyzýva Európsku komisiu a 
vietnamskú vládu na prepustenie všetkých 
svojvoľne zadržiavaných aktivistov v 
oblasti ľudských práv, odborárov, 
náboženských aktivistov a aktivistov v 
oblasti životného prostredia, novinárov a 
blogerov, kde patria aj 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 a Ho Duc Hoa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Irina Von Wiese

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. uznáva, že občianskej spoločnosti 
vo Vietname nie je povolené fungovať 
slobodne a bez reštrikcií vo forme 
štátnych zásahov; vyjadruje znepokojenie 
nad tým, že zriadenie domácich 
poradných skupín podľa dohody by 
mohlo byť ohrozené nedostatkom slobody 
prejavu, zhromažďovania a združovania 
vo Vietname, ktorú štátne orgány často 
využívajú na zastrašovanie, umlčanie a 
obmedzovanie činnosti organizácií 
občianskej spoločnosti; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
skupiny občianskej spoločnosti, ktoré sú 
súčasťou domácich poradných skupín, 
budú môcť vykonávať svoju činnosť 
nezávisle, nestranne, v plnej miere a bez 
nepriaznivých dôsledkov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 22
Heidi Hautala
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatkom ustanovení týkajúcich sa 
povinností investorov vrátane záväzných 
noriem sociálnej zodpovednosti podnikov; 
vyzýva Komisiu, aby navrhla právne 
predpisy, ktoré by stanovili povinné a 
vymáhateľné normy náležitej 
starostlivosti v odvetviach, ako je odevný 
priemysel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Heidi Hautala
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. vyzýva EÚ a Vietnam, aby 
prostredníctvom dodatkového protokolu k 
dohode o ochrane investícií vytvorili 
nezávislý mechanizmus na monitorovanie 
a podávanie sťažností v súvislosti s 
ľudskými právami, ktorý by dotknutým 
občanom a miestnym zainteresovaným 
stranám poskytol účinný prostriedok 
nápravy a nástroj na riešenie 
potenciálneho negatívneho vplyvu dohody 
o ochrane investícií;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 24
Heidi Hautala
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje význam dohody o 
ochrane investícií, pokiaľ ide o jej prínos k 
zvyšovaniu životnej úrovne, podpore 
hospodárskeho rastu a stability, pokroku v 
oblasti právneho štátu, dobrej správy vecí 
verejných, k trvalo udržateľnému rozvoju 
a dodržiavaniu ľudských práv vo 
Vietname, pričom zároveň umožňuje EÚ 
presadzovať ciele v oblasti mieru a stability 
v regióne.

5. zdôrazňuje význam, ktorý by 
dohoda o ochrane investícií mala mať, 
pokiaľ ide o jej prínos k zvyšovaniu 
životnej úrovne, podpore hospodárskeho 
rastu a stability; vyjadruje poľutovanie 
nad skutočnosťou, že v nej chýba záväzná 
a vymáhateľná kapitola o obchode a 
udržateľnom rozvoji, ktorá by napomohla 
pokrok v otázkach zásady právneho štátu, 
dobrej správy vecí verejných, trvalo 
udržateľného rozvoja a dodržiavania 
ľudských práv vo Vietname a súčasne by 
EÚ poskytla možnosť presadzovať ciele v 
oblasti mieru a stability v regióne; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že systém 
investičných súdov nepovažuje ľudské 
práva a iné aspekty udržateľného rozvoja 
za povinnosť investorov;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje význam dohody o 
ochrane investícií, pokiaľ ide o jej prínos k 
zvyšovaniu životnej úrovne, podpore 
hospodárskeho rastu a stability, pokroku v 
oblasti právneho štátu, dobrej správy vecí 
verejných, k trvalo udržateľnému rozvoju 
a dodržiavaniu ľudských práv vo 
Vietname, pričom zároveň umožňuje EÚ 
presadzovať ciele v oblasti mieru a stability 

5. zdôrazňuje význam dohody o 
ochrane investícií, pokiaľ ide o jej prínos k 
zvyšovaniu životnej úrovne, podpore 
hospodárskeho rastu a stability a zároveň 
skutočnosť, že dohoda umožňuje EÚ 
presadzovať ciele v oblasti mieru a stability 
v regióne.
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v regióne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Irina Von Wiese

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje význam dohody o 
ochrane investícií, pokiaľ ide o jej prínos k 
zvyšovaniu životnej úrovne, podpore 
hospodárskeho rastu a stability, pokroku v 
oblasti právneho štátu, dobrej správy vecí 
verejných, k trvalo udržateľnému rozvoju 
a dodržiavaniu ľudských práv vo 
Vietname, pričom zároveň umožňuje EÚ 
presadzovať ciele v oblasti mieru a stability 
v regióne.

5. zdôrazňuje význam dohody o 
ochrane investícií, pokiaľ ide o jej prínos k 
zvyšovaniu životnej úrovne, podpore 
prosperity a stability, napomáhaniu 
presadzovať zásady právneho štátu, dobrú 
správu vecí verejných, trvalo udržateľný 
rozvoj a dodržiavanie ľudských práv vo 
Vietname a skutočnosť, že táto dohoda 
zároveň umožňuje EÚ presadzovať ciele v 
oblasti mieru a stability v regióne; 
zdôrazňuje, že jednoznačné presadzovanie 
týchto všeobecných hodnôt je 
podmienečnou časťou každej dohody 
medzi EÚ a tretím štátom; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že po 
nadobudnutí platnosti dohody sa v plnej 
miere dodržia kritériá v oblasti ľudských 
práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
vietnamský trestný zákonník de facto 
kriminalizuje kritiku vlády, a preto je 
takmer nemožné zabezpečiť slobodný, 
otvorený a nezávislý dohľad nad 
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vykonávaním a vplyvom dohody o voľnom 
obchode a dohody o partnerstve a 
spolupráci, ako aj plne uplatňovať 
pracovné práva zakotvené v základných 
dohovoroch MOP, ktoré Vietnam 
ratifikoval alebo sa zaviazal ratifikovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
sa neuskutočnilo posúdenie vplyvu na 
ľudské práva a vyzýva Komisiu, aby pred 
nadobudnutím platnosti dohody takéto 
posúdenie vykonala;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 5c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že dohoda o ochrane investícií 
nestanovuje podnikom žiadnu povinnosť 
dodržiavať ľudské práva a že doložka len 
podporuje a presadzuje dobrovoľné 
záväzky; preto žiada o prijatie záväznej 
doložky, ktorá by zabezpečila, že štáty 
budú v plnej miere dodržiavať a 
rešpektovať ľudské práva;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 30
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 5d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5d. je presvedčený o nevyhnutnosti 
zlepšiť právny štát, dobrú správu vecí 
verejných, trvalo udržateľný rozvoj a 
dodržiavanie ľudských práv vo Vietname; 
odporúča, aby Európsky parlament zvážil 
možnosť udeliť súhlas len vtedy, keď sa 
vietnamská vláda dohodne s Komisiou EÚ 
na harmonograme zlepšenia situácie v 
oblasti ľudských práv vo Vietname 
vrátane návrhov na revízie tých aspektov 
trestného zákona, ktoré v súčasnosti 
potláčajú slobodu prejavu, združovania a 
zhromažďovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že absolútnou 
prioritou budúcich dohôd medzi EÚ a 
Vietnamom by mal byť boj za 
spravodlivosť pre milióny obetí látky 
Agent Orange a detoxifikácia pôdy; 
domnieva sa, že rozsudok zo San 
Francisca, v ktorom bola 10. augusta 
2018 odsúdená spoločnosť Montsanto, 
vytvoril pevný právny základ pre riešenie 
podobných sťažností; pripomína však, že 
EÚ by mala urobiť všetko, čo je v jej 
silách, aby podporila komplexný akčný 
plán na riešenie ekologických škôd a ujmy 
spôsobenej ľuďom v súvislosti s látkou 
Agent Orange, a to aj prostredníctvom 
podpory Vietnamského združenia obetí 
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látky Agent Orange/dioxínu (VAVA) a ich 
právnych krokov voči americkým 
chemickým spoločnostiam vyrábajúcim 
túto látku;

Or. es

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

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Európska komisia viedla rokovania s 
Vietnamom smerujúce k uzatvoreniu 
dohody o ochrane investícií bez toho, aby 
vykonala posúdenie vplyvu na ľudské 
práva, čím porušila svoje vlastné záväzky 
a povinnosti, a vyzýva Komisiu, aby pred 
nadobudnutím platnosti dohody takéto 
posúdenie vykonala;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
režimy zavádzané dohodou o ochrane 
investícií nemajú dostatočné doložky, 
ktoré by štáty nútili dodržiavať, chrániť a 
uplatňovať ľudské práva a ľuďom, 
ktorých základné práva porušuje investor 
alebo hostiteľský štát, poskytujú len 
obmedzené záruky účinnej nápravy;
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Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. požaduje vytvorenie nezávislého 
mechanizmu na podávanie sťažností, 
ktorý by dotknutým občanom a 
zainteresovaným stranám poskytoval 
účinné prostriedky nápravy s cieľom 
riešiť prípadné negatívne vplyvy na 
ľudské práva;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5d. konštatuje, že judikatúra 
investičných súdov je nedostatočná na 
zabezpečenie výkladu, ktorý by bol v 
súlade s normami v oblasti ľudských práv 
a že investičné súdy tieto normy často 
primerane nezohľadňovali;

Or. en

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

Návrh stanoviska
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Odsek 5e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5e. domnieva sa, že asymetrický 
charakter systému investičných súdov, 
nedostatočné záväzky investorov v oblasti 
ľudských práv a nadmerné náklady 
spojené s týmito súdmi obmedzujú 
občiansku spoločnosť, pokiaľ ide o 
prístup a prostriedok nápravy; požaduje, 
aby tento systém neobmedzoval schopnosť 
štátu plniť si záväzok chrániť ľudské 
práva ani nebránil podnikom v 
dodržiavaní týchto práv;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5f. vyzýva na reformu systému 
investičných súdov s cieľom zabezpečiť, 
že tento investičný tribunál bude môcť 
systematicky a dôsledne uplatňovať 
medzinárodné právne predpisy v oblasti 
ľudských práv, ako aj environmentálne a 
pracovné právo a bude prikladať 
dostatočnú váhu medzinárodným 
záväzkom v oblasti ľudských práv a 
zodpovednosti podnikových investorov za 
dodržiavanie ľudských práv;

Or. en

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

Návrh stanoviska
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Odsek 5g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5g. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
amicus curiae nemožno považovať za 
účinnú účasť, keďže investičné tribunály 
majú plnú právomoc rozhodovať o prijatí 
či neprijatí amicus curiae, a súdy túto 
možnosť často odmietajú alebo 
obmedzujú;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5h (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5h. požaduje, aby do dohody o 
ochrane investícií bola začlenená záväzná 
a vykonateľná doložka, ktorá by štáty 
zaväzovala k ochrane ľudských práv, a to 
okrem iného reguláciou a kontrolou 
podnikov, a povinná doložka, ktorá by 
pripomínala, že podniky musia dodržiavať 
medzinárodné normy v oblasti ľudských 
práv a environmentálne normy;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5i (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5i. vyzýva EÚ a Vietnam, aby 
spolupracovali s cieľom vypracovať 
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akčný plán na boj proti detskej práci 
vrátane potrebného rámca náležitej 
starostlivosti pre podniky;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 5j (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5j. vyzýva preto EP, aby udelil súhlas 
s dohodami len vtedy, ak budú tieto 
odporúčania právne a účinne chránené;

Or. en


