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Predlog spremembe 1
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da sta gospodarski razvoj 
in multilateralizem pomembni orodji za 
izboljšanje življenja ljudi; opozarja, da je 
eden od ciljev instrumenta za 
predpristopno pomoč okrepiti 
gospodarske, trgovinske in naložbene 
odnose med EU in Vietnamom v skladu s 
ciljem trajnostnega razvoja ter spodbujati 
trgovino in naložbe na način, ki upošteva 
visoke ravni varstva okolja in zaščite 
delavcev ter ustrezne mednarodno 
priznane standarde in sporazume;

1. poudarja, da sta gospodarski razvoj 
in multilateralizem pomembni orodji za 
izboljšanje življenja ljudi; opozarja, da je 
eden od ciljev sporazuma o zaščiti naložb 
okrepiti gospodarske, trgovinske in 
naložbene odnose med EU in Vietnamom v 
skladu s ciljem trajnostnega razvoja ter 
spodbujati trgovino in naložbe v popolnem 
skladu z mednarodnimi standardi na 
področju človekovih pravic, visoko ravnjo 
varstva okolja in zaščite delavcev ter 
ustreznimi mednarodno priznanimi 
standardi in sporazumi; v zvezi s tem 
obžaluje, da besedilo poglavja o 
trajnostnem razvoju ne določa obveznosti, 
temveč omogoča samo mobilizacijo 
skupine strokovnjakov z nezavezujočimi 
pooblastili za izdajanje priporočil in 
spodbujanje dialoga;

Or. en

Predlog spremembe 2
Traian Băsescu

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da sta gospodarski razvoj 
in multilateralizem pomembni orodji za 
izboljšanje življenja ljudi; opozarja, da je 
eden od ciljev instrumenta za 
predpristopno pomoč okrepiti 
gospodarske, trgovinske in naložbene 
odnose med EU in Vietnamom v skladu s 
ciljem trajnostnega razvoja ter spodbujati 

1. poudarja, da sta gospodarski razvoj 
in multilateralizem pomembni orodji za 
izboljšanje življenja ljudi; opozarja, da je 
eden od ciljev sporazuma o zaščiti naložb 
okrepiti gospodarske, trgovinske in 
naložbene odnose med EU in Vietnamom v 
skladu s ciljem trajnostnega razvoja ter 
spodbujati trgovino in naložbe na način, ki 
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trgovino in naložbe na način, ki upošteva 
visoke ravni varstva okolja in zaščite 
delavcev ter ustrezne mednarodno 
priznane standarde in sporazume;

je skladen z visoko ravnjo varstva okolja, 
zaščite delavcev, standardov EU na 
področju človekovih pravic ter ustreznimi 
mednarodno priznanimi standardi in 
sporazumi;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da sta gospodarski razvoj 
in multilateralizem pomembni orodji za 
izboljšanje življenja ljudi; opozarja, da je 
eden od ciljev instrumenta za 
predpristopno pomoč okrepiti 
gospodarske, trgovinske in naložbene 
odnose med EU in Vietnamom v skladu s 
ciljem trajnostnega razvoja ter spodbujati 
trgovino in naložbe na način, ki upošteva 
visoke ravni varstva okolja in zaščite 
delavcev ter ustrezne mednarodno 
priznane standarde in sporazume;

1. poudarja, da sta gospodarski razvoj 
in multilateralizem pomembni orodji za 
izboljšanje življenja ljudi; opozarja, da je 
eden od ciljev sporazuma o zaščiti naložb 
okrepiti gospodarske, trgovinske in 
naložbene odnose med EU in Vietnamom v 
skladu s ciljem trajnostnega razvoja ter 
spodbujati trgovino in naložbe ob polnem 
spoštovanju človekovih pravic ter ustrezno 
mednarodno priznanih standardov in 
sporazumov s področja okolja in pravic 
delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 4
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da je vojska ZDA med 
letoma 1962 in 1971 nad gozdove in 
poljščine Južnega Vietnama razpršila 
okoli 80 milijonov litrov herbicida „agent 
orange“, da bi prebivalstvo ostalo brez 
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hrane in bi s tem preprečila napredovanje 
nacionalnega osvobodilnega gibanja in 
gverilskih skupin; ugotavlja, da je 
herbicid prešel v podzemno vodo in reke 
ter povzroča hude fizične in duševne 
težave za približno tri milijone 
Vietnamcev; ugotavlja, da ima milijon 
prebivalcev še vedno hude zdravstvene 
težave, vključno s 150.000 ljudmi s 
prirojenimi napakami;

Or. es

Predlog spremembe 5
Heidi Hautala
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. obžaluje, da Evropska komisija ni 
ocenila učinka sporazuma o zaščiti naložb 
med EU in Vietnamom na človekove 
pravice, kar ni v duhu sklepa evropske 
varuhinje človekovih pravic iz leta 2015 
ter akcijskega načrta EU za človekove 
pravice in demokracijo; poziva Evropsko 
komisijo, naj pred ratifikacijo sporazuma 
o zaščiti naložb pomoč oceni učinek na 
človekove pravice;

Or. en

Predlog spremembe 6
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Irina Von Wiese

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja intenzivnejši politični 
dialog med EU in Vietnamom ter večji 

2. pozdravlja intenzivnejši politični 
dialog med EU in Vietnamom ter večji 
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potencial za obravnavanje vprašanj v zvezi 
s človekovimi pravicami v okviru 
institucionalnih mehanizmov, 
vzpostavljenih v skladu s členom 35 
sporazuma o partnerstvu in sodelovanju ter 
členom 13 sporazuma o prosti trgovini; 
meni, da omenjena člena zagotavljata 
potrebna orodja za obravnavanje vprašanj 
v zvezi s človekovimi pravicami, 
povezanih z instrumentom za 
predpristopno pomoč;

potencial za obravnavanje vprašanj v zvezi 
s človekovimi pravicami v okviru 
institucionalnih mehanizmov, 
vzpostavljenih v skladu s členom 35 
sporazuma o partnerstvu in sodelovanju ter 
členom 13 sporazuma o prosti trgovini; 
ponavlja, da ta člena ne bosta sama 
zagotovila potrebnih orodij za 
obravnavanje vprašanj v zvezi s 
človekovimi pravicami, povezanih z 
izvajanjem sporazuma o zaščiti naložb, 
zato bi morale EU in njene države članice 
naknadno opraviti strog nadzor v obliki 
neodvisnega mehanizma za spremljanje in 
pritožbe, katerega glavni namen je stalno 
ocenjevanje učinkov na človekove 
pravice;

Or. en

Predlog spremembe 7
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja intenzivnejši politični 
dialog med EU in Vietnamom ter večji 
potencial za obravnavanje vprašanj v zvezi 
s človekovimi pravicami v okviru 
institucionalnih mehanizmov, 
vzpostavljenih v skladu s členom 35 
sporazuma o partnerstvu in sodelovanju ter 
členom 13 sporazuma o prosti trgovini; 
meni, da omenjena člena zagotavljata 
potrebna orodja za obravnavanje vprašanj 
v zvezi s človekovimi pravicami, povezanih 
z instrumentom za predpristopno pomoč;

2. pozdravlja intenzivnejši politični 
dialog med EU in Vietnamom ter možnost 
za obravnavanje vprašanj v zvezi s 
človekovimi pravicami v okviru 
institucionalnih mehanizmov, 
vzpostavljenih v skladu s členom 35 
sporazuma o partnerstvu in sodelovanju ter 
členom 13 sporazuma o prosti trgovini; 
ugotavlja, da ima vsaka od podpisnic 
popolno diskrecijsko pravico, da 
enostransko sprejme ustrezne ukrepe, če 
meni, da druga podpisnica bistveno krši 
sporazum o partnerstvu in sodelovanju, 
ter da EU ni še nikoli prekinila 
trgovinskega sporazuma;

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

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja intenzivnejši politični 
dialog med EU in Vietnamom ter večji 
potencial za obravnavanje vprašanj v zvezi 
s človekovimi pravicami v okviru 
institucionalnih mehanizmov, 
vzpostavljenih v skladu s členom 35 
sporazuma o partnerstvu in sodelovanju ter 
členom 13 sporazuma o prosti trgovini; 
meni, da omenjena člena zagotavljata 
potrebna orodja za obravnavanje vprašanj 
v zvezi s človekovimi pravicami, povezanih 
z instrumentom za predpristopno pomoč;

2. pozdravlja intenzivnejši politični 
dialog med EU in Vietnamom ter možnost 
za obravnavanje vprašanj v zvezi s 
človekovimi pravicami v okviru 
institucionalnih mehanizmov, 
vzpostavljenih v skladu s členom 35 
sporazuma o partnerstvu in sodelovanju ter 
členom 13 sporazuma o prosti trgovini; 
ugotavlja, da ima vsaka od podpisnic 
popolno diskrecijsko pravico, da 
enostransko sprejme ustrezne ukrepe, če 
meni, da druga podpisnica bistveno krši 
sporazum o partnerstvu in sodelovanju, 
ter da so bili tu ukrepi uporabljeni v samo 
zelo izjemnih okoliščinah;

Or. en

Predlog spremembe 9
Traian Băsescu

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja intenzivnejši politični 
dialog med EU in Vietnamom ter večji 
potencial za obravnavanje vprašanj v zvezi 
s človekovimi pravicami v okviru 
institucionalnih mehanizmov, 
vzpostavljenih v skladu s členom 35 
sporazuma o partnerstvu in sodelovanju ter 
členom 13 sporazuma o prosti trgovini; 
meni, da omenjena člena zagotavljata 
potrebna orodja za obravnavanje vprašanj v 
zvezi s človekovimi pravicami, povezanih 
z instrumentom za predpristopno pomoč;

2. pozdravlja intenzivnejši politični 
dialog med EU in Vietnamom ter večji 
potencial za obravnavanje kršitev 
človekovih pravic v okviru institucionalnih 
mehanizmov, vzpostavljenih v skladu s 
členom 35 sporazuma o partnerstvu in 
sodelovanju ter členom 13 sporazuma o 
prosti trgovini; meni, da ta člena v 
povezavi s sistemom rednega ocenjevanja 
zagotavljata potrebna orodja za 
obravnavanje vprašanj v zvezi s 
človekovimi pravicami, povezanih s 
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sporazumom o zaščiti naložb;

Or. en

Predlog spremembe 10
Heidi Hautala
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja intenzivnejši politični 
dialog med EU in Vietnamom ter večji 
potencial za obravnavanje vprašanj v zvezi 
s človekovimi pravicami v okviru 
institucionalnih mehanizmov, 
vzpostavljenih v skladu s členom 35 
sporazuma o partnerstvu in sodelovanju ter 
členom 13 sporazuma o prosti trgovini; 
meni, da omenjena člena zagotavljata 
potrebna orodja za obravnavanje vprašanj 
v zvezi s človekovimi pravicami, 
povezanih z instrumentom za 
predpristopno pomoč;

2. pozdravlja intenzivnejši politični 
dialog med EU in Vietnamom ter večji 
potencial za obravnavanje vprašanj v zvezi 
s človekovimi pravicami v okviru 
institucionalnih mehanizmov, 
vzpostavljenih v skladu s členom 35 
sporazuma o partnerstvu in sodelovanju ter 
členom 13 sporazuma o prosti trgovini; 
vendar meni, da omenjena člena ne 
zagotavljata ustreznih orodij za 
obravnavanje vprašanj v zvezi s 
človekovimi pravicami, povezanih s 
sporazumom o zaščiti naložb;

Or. en

Predlog spremembe 11
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da morajo vse strani 
spoštovati človekove pravice in da bi 
morala tudi francoska vlada prevzeti 
odgovornost za zločine, ki jih je storila v 
Vietnamu v času kolonizacije, med 
drugim tudi ker je 20.000 vietnamskih 
uporniških borcev zaprla v 
koncentracijsko taborišče in taborišče za 
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prisilno delo v kraju Poulo-Condor; zato 
meni, da je za vsak sporazum s 
Socialistično republiko Vietnam potrebno, 
da francoski organi predložijo seznam 
vseh vietnamskih upornikov, ki so bili 
med francosko okupacijo zaprti na otoku 
Côn Đảo in so tam umrli; 

Or. es

Predlog spremembe 12
Traian Băsescu

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da se v skladu s členom 
35 sporazuma o partnerstvu podpisnici 
strinjata, da bosta sodelovali pri 
spodbujanju in varstvu človekovih pravic, 
tudi z izvajanjem mednarodnih 
instrumentov na področju človekovih 
pravic, katerih podpisnici sta;

3. poudarja, da se podpisnici v okviru 
naslova VI sporazuma o partnerstvu in 
sodelovanju strinjata, da bosta sodelovali 
pri spodbujanju in varstvu človekovih 
pravic ter na področju enakosti spolov, 
podnebnih sprememb, migracij, zdravja, 
izobraževanja in usposabljanja, socialno-
ekonomskih zadev ter reforme javne 
uprave, da bi zagotovili, da se visoki 
standardi in vrednote, ki jih spodbuja EU, 
izvozijo v tujino in se bodo odražali pri 
prihodnjih reformah v Vietnamu, tudi v 
zvezi z izvajanjem mednarodnih 
instrumentov na področju človekovih 
pravic, katerih podpisnici sta;

Or. en

Predlog spremembe 13
Jytte Guteland

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da se v skladu s členom 3. poudarja, da se v skladu s členom 
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35 sporazuma o partnerstvu podpisnici 
strinjata, da bosta sodelovali pri 
spodbujanju in varstvu človekovih pravic, 
tudi z izvajanjem mednarodnih 
instrumentov na področju človekovih 
pravic, katerih podpisnici sta;

35 sporazuma o partnerstvu podpisnici 
strinjata, da bosta sodelovali pri 
spodbujanju in varstvu človekovih pravic, 
tudi z izvajanjem mednarodnih 
instrumentov na področju človekovih 
pravic, katerih podpisnici sta; poudarja, da 
morata podpisnici in vlagatelji spoštovati 
vse ustrezne mednarodne standarde in 
obveznosti na področju človekovih pravic; 
poudarja odgovornost vlagateljev v skladu 
s smernicami OECD za večnacionalna 
podjetja in vodilnimi načeli OZN o 
podjetništvu in človekovih pravicah;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da se v skladu s členom 
35 sporazuma o partnerstvu podpisnici 
strinjata, da bosta sodelovali pri 
spodbujanju in varstvu človekovih pravic, 
tudi z izvajanjem mednarodnih 
instrumentov na področju človekovih 
pravic, katerih podpisnici sta;

3. poudarja, da se v skladu s členom 
35 sporazuma o partnerstvu podpisnici 
strinjata, da bosta sodelovali pri 
spodbujanju in varstvu človekovih pravic, 
tudi z izvajanjem mednarodnih 
instrumentov na področju človekovih 
pravic, katerih podpisnici sta; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da se je to 
izkazalo za nezadostno, saj se tudi po 
začetku veljavnosti sporazuma o 
partnerstvu in sodelovanju še vedno 
pojavljajo hujše kršitve človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 15
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da se v skladu s členom 
35 sporazuma o partnerstvu podpisnici 
strinjata, da bosta sodelovali pri 
spodbujanju in varstvu človekovih pravic, 
tudi z izvajanjem mednarodnih 
instrumentov na področju človekovih 
pravic, katerih podpisnici sta;

3. poudarja, da se v skladu s členom 
35 sporazuma o partnerstvu podpisnici 
strinjata, da bosta sodelovali pri 
spodbujanju in varstvu človekovih pravic, 
tudi z izvajanjem mednarodnih 
instrumentov na področju človekovih 
pravic, katerih podpisnici sta; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da od začetka 
veljavnosti sporazuma o partnerstvu in 
sodelovanju čedalje pogosteje prihaja do 
hujših kršitev človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 16
Heidi Hautala
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. v celoti podpira dialog o človekovih 
pravicah med EU in Vietnamom, ki je zelo 
učinkovit način za razpravo o vprašanjih, 
povezanih s človekovimi pravicami; 
poziva k okrepitvi letnega dialoga o 
človekovih pravicah med EU in 
Vietnamom, v katerem bi sodelovala 
lokalna in mednarodna civilna družba in 
pri katerem bi se upoštevale informacije, 
prejete od ustreznih mednarodnih 
organizacij;

4. v celoti podpira resnično in v 
rezultate usmerjeno sodelovanje med EU 
in Vietnamom na področju človekovih 
pravic, tudi v okviru dvostranskega 
dialoga o človekovih pravicah in drugih 
srečanj na visoki ravni; poziva k okrepitvi 
letnega dialoga o človekovih pravicah med 
EU in Vietnamom prek sodelovanja 
neodvisnih lokalnih organizacij civilne 
družbe in zagovornikov človekovih pravic; 
v zvezi s tem poudarja, da morata biti 
Evropska komisija in Evropska služba za 
zunanje delovanje še posebej pozorni na 
dejstvo, da je bila neodvisna civilna družba 
hudo zatirana in da zaradi strahu pred 
preganjanjem in povračilnimi ukrepi 
deluje prikrito; vztraja, da je v teh 
dialogih pomembno opozarjati na 
posamezne primere in spremljati njihov 
položaj; poziva, naj se v teh dialogih 
upoštevajo informacije, prejete od 
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ustreznih mednarodnih organizacij;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. v celoti podpira dialog o človekovih 
pravicah med EU in Vietnamom, ki je zelo 
učinkovit način za razpravo o vprašanjih, 
povezanih s človekovimi pravicami; poziva 
k okrepitvi letnega dialoga o človekovih 
pravicah med EU in Vietnamom, v katerem 
bi sodelovala lokalna in mednarodna 
civilna družba in pri katerem bi se 
upoštevale informacije, prejete od 
ustreznih mednarodnih organizacij;

4. v celoti podpira dialog o človekovih 
pravicah med EU in Vietnamom, ki je 
način za razpravo o vprašanjih, povezanih s 
človekovimi pravicami; obžaluje, da po 
več krogih dialogov o človekovih pravicah 
med EU in Vietnamom ni oprijemljivih 
rezultatov; obžaluje tudi, da je pred 
dialogom Vietnam vsaj dvakrat pridržal 
aktiviste; poziva k okrepitvi letnega 
dialoga o človekovih pravicah med EU in 
Vietnamom, v katerem bi sodelovala 
lokalna in mednarodna civilna družba in 
pri katerem bi se upoštevale informacije, 
prejete od ustreznih mednarodnih 
organizacij; poziva, naj bo dialog 
usmerjen v konkretne rezultate; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bila 
vietnamska neodvisna civilna družba 
nasilno zatirana in v veliki meri deluje 
skrivoma zaradi strahu pred 
preganjanjem in povračilnimi ukrepi;

Or. en

Predlog spremembe 18
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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4. v celoti podpira dialog o človekovih 
pravicah med EU in Vietnamom, ki je zelo 
učinkovit način za razpravo o vprašanjih, 
povezanih s človekovimi pravicami; poziva 
k okrepitvi letnega dialoga o človekovih 
pravicah med EU in Vietnamom, v katerem 
bi sodelovala lokalna in mednarodna 
civilna družba in pri katerem bi se 
upoštevale informacije, prejete od 
ustreznih mednarodnih organizacij;

4. v celoti podpira dialog o človekovih 
pravicah med EU in Vietnamom, ki je 
način za razpravo o vprašanjih, povezanih s 
človekovimi pravicami; obžaluje, da 
Vietnam v teh dialogih ohranja stališče, 
da mora kot prednostno nalogo ohraniti 
stabilnost pred spoštovanjem človekovih 
pravic; poziva k okrepitvi letnega dialoga 
o človekovih pravicah med EU in 
Vietnamom, v katerem bi sodelovala 
lokalna in mednarodna civilna družba in 
pri katerem bi se upoštevale informacije, 
prejete od ustreznih mednarodnih 
organizacij; poziva, naj bo dialog 
usmerjen v konkretne rezultate;

Or. en

Predlog spremembe 19
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Irina Von 
Wiese, Urmas Paet

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. v celoti podpira dialog o človekovih 
pravicah med EU in Vietnamom, ki je zelo 
učinkovit način za razpravo o vprašanjih, 
povezanih s človekovimi pravicami; poziva 
k okrepitvi letnega dialoga o človekovih 
pravicah med EU in Vietnamom, v katerem 
bi sodelovala lokalna in mednarodna 
civilna družba in pri katerem bi se 
upoštevale informacije, prejete od 
ustreznih mednarodnih organizacij;

4. v celoti podpira dialog o človekovih 
pravicah med EU in Vietnamom, ki 
omogoča stalno obravnavo vprašanj, 
povezanih s človekovimi pravicami; poziva 
k okrepitvi letnega dialoga o človekovih 
pravicah med EU in Vietnamom, v katerem 
bi sodelovala lokalna in mednarodna 
civilna družba in pri katerem bi se 
upoštevale informacije, prejete od 
ustreznih mednarodnih organizacij;

Or. en

Predlog spremembe 20
Fabio Massimo Castaldo

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. priznava, da je delo zagovornikov 
človekovih pravic v demokratičnem 
procesu bistvenega pomena ; poudarja, da 
se je položaj zagovornikov človekovih 
pravic v Vietnamu nedavno poslabšal in je 
število aretiranih zagovornikov človekovih 
pravic v letu 2018 višje od števila 
aretiranih med letoma 2013 in 2017; 
poziva Evropsko komisijo in vietnamsko 
vlado, naj osvobodita vse samovoljno 
pridržane aktiviste s področij človekovih 
pravic, delavskih pravic, verskih in 
okoljskih aktivistov, novinarjev in 
blogerjev, med katerim so tudi 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 in 
Ho Duc Hoa;

Or. en

Predlog spremembe 21
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Irina Von Wiese

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. priznava, da civilni družbi v 
Vietnamu ni omogočeno svobodno in 
neomejeno delovanje, brez vmešavanja 
države; je zaskrbljen, da bi lahko bila 
ustanovitev notranjih svetovalnih skupin 
iz sporazuma oslabljena zaradi 
pomanjkanja svobode izražanja, zbiranja 
in združevanja v Vietnamu, kar so državni 
organi pogosto uporabili za ustrahovanje, 
utišanje in omejevanje dela organizacij 
civilne družbe; v zvezi s tem poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da bodo skupine 
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civilne družbe, ki so vključene v notranje 
svetovalne skupine, lahko delovale 
neodvisno, nepristransko, temeljito in 
varno pred morebitnimi posledicami;

Or. en

Predlog spremembe 22
Heidi Hautala
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. obžaluje, da ni določb o 
obveznostih vlagateljev, vključno z 
zavezujočimi standardi o družbeni 
odgovornosti podjetij; poziva Komisijo, 
naj predlaga zakonodajo, ki bo določala 
obvezne in izvršljive standarde s področja 
primerna skrbnosti v sektorjih, kot je 
oblačilni;

Or. en

Predlog spremembe 23
Heidi Hautala
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poziva EU in Vietnam, naj z 
dodatnim protokolom k sporazumu o 
zaščiti naložb vzpostavita neodvisen 
mehanizem za spremljanje in pritožbe na 
področju človekovih pravic, ki bo 
državljanom in lokalnim deležnikom 
omogočal učinkovito uporabo pravnih 
sredstev in orodje za obravnavanje 
morebitnih negativnih učinkov na 



PE643.186v01-00 16/24 AM\1192535SL.docx

SL

človekove pravice, ki izhajajo iz 
sporazuma o zaščiti naložb;

Or. en

Predlog spremembe 24
Heidi Hautala
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja pomen instrumenta za 
predpristopno pomoč, ki prispeva k dvigu 
življenjskega standarda, spodbuja 
gospodarsko rast in stabilnost ter podpira 
načelo pravne države, dobro upravljanje, 
trajnostni razvoj in spoštovanje 
človekovih pravic v Vietnamu, hkrati pa 
EU omogoča podpirati cilj miru in 
stabilnosti v regiji.

5. poudarja, da bi moral sporazum o 
zaščiti naložb prispevati k dvigu 
življenjskega standarda, spodbujanju 
gospodarske rasti in stabilnosti; obžaluje, 
da ni zavezujočega in izvršljivega poglavja 
o trgovini in trajnostnem razvoju, ki bi 
pomagalo pri spodbujanju pravne države, 
dobrem upravljanju, trajnostnem razvoju 
in spoštovanju človekovih pravic v 
Vietnamu, hkrati pa bi EU omogočilo, da 
podpre svoje cilje miru in stabilnosti v 
regiji; obžaluje, da sodišča za naložbe 
vidikov človekovih pravic in druge vidike 
trajnostnega razvoja ne obravnavajo kot 
obveznosti vlagatelja;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja pomen instrumenta za 
predpristopno pomoč, ki prispeva k dvigu 
življenjskega standarda, spodbuja 
gospodarsko rast in stabilnost ter podpira 

5. poudarja pomen sporazum o zaščiti 
naložb, ki prispeva k dvigu življenjskega 
standarda, spodbuja gospodarsko rast in 
stabilnost, hkrati pa EU omogoča podpirati 
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načelo pravne države, dobro upravljanje, 
trajnostni razvoj in spoštovanje 
človekovih pravic v Vietnamu, hkrati pa 
EU omogoča podpirati cilj miru in 
stabilnosti v regiji.

cilj miru in stabilnosti v regiji.

Or. en

Predlog spremembe 26
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Irina Von Wiese

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja pomen instrumenta za 
predpristopno pomoč, ki prispeva k dvigu 
življenjskega standarda, spodbuja 
gospodarsko rast in stabilnost ter podpira 
načelo pravne države, dobro upravljanje, 
trajnostni razvoj in spoštovanje človekovih 
pravic v Vietnamu, hkrati pa EU omogoča 
podpirati cilj miru in stabilnosti v regiji.

5. poudarja pomen sporazuma o 
zaščiti naložb, ki prispeva k dvigu 
življenjskega standarda, spodbuja blaginjo 
in stabilnost ter podpira načelo pravne 
države, dobro upravljanje, trajnostni razvoj 
in spoštovanje človekovih pravic v 
Vietnamu, hkrati pa EU omogoča podpirati 
cilj miru in stabilnosti v regiji. poudarja, 
da je dosledno spoštovanje teh 
univerzalnih vrednot pogoj za kakršen 
koli sporazum med EU in tretjo državo; 
poziva Komisijo, naj zagotovi, da se bodo 
merila na področju človekovih pravic po 
začetku veljavnosti sporazuma v celoti 
spoštovala;

Or. en

Predlog spremembe 27
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. obžaluje, da je kritika vlade z 
vietnamskim kazenskim zakonikom 
dejansko kriminalizirana, zato je skorajda 
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nemogoče zagotoviti svobodno, odprto in 
neodvisno spremljanje izvajanja in učinka 
sporazuma o prosti trgovini in sporazuma 
o partnerstvu in sodelovanju, pa tudi v 
celoti uživati pravice delavcev, kot so 
določene v temeljnih konvencijah 
Mednarodne organizacije dela, ki jih je 
Vietnam ratificiral ali se je zavezal k 
njihovi ratifikaciji;

Or. en

Predlog spremembe 28
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. obžaluje, da učinek na človekove 
pravice ni bil ocenjen in poziva Komisijo, 
naj ga oceni pred začetkom veljavnosti 
sporazuma;

Or. en

Predlog spremembe 29
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. globoko obžaluje, da sporazum o 
zaščiti naložb ne vsebuje obveznosti za 
podjetja, da morajo spoštovati človekove 
pravice ter da z določbo zgolj spodbuja in 
promovira prostovoljne zaveze; zato 
poziva k zavezujoči določbi za države, da 
bodo v celoti izvajale in spoštovale 
človekove pravice.

Or. en
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Predlog spremembe 30
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 5 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. meni, da je treba izboljšati pravno 
državo, dobro upravljanje, trajnostni 
razvoj in spoštovanje človekovih pravic v 
Vietnamu; priporoča, naj Evropski 
parlament razmisli, da bi svoje soglasje 
dal le, če se bo vlada Vietnama s Komisijo 
EU dogovorila o časovnici za izboljšanje 
stanja na področju človekovih pravic v 
Vietnamu, vključno s predlogi za revizijo 
tistih vidikov kazenskega zakonika, ki 
trenutno urejajo svobodo govora, 
združevanja in zbiranja;

Or. en

Predlog spremembe 31
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da morata biti boj za 
pravico za milijone žrtev herbicida „agent 
orange“ in razstrupljanje tal absolutna 
prednostna naloga prihodnjih 
sporazumov med EU in Vietnamom; 
meni, da je sodba iz San Francisca z dne 
10. avgusta 2018 v zadevi Montsanto 
ustvarila trdno pravno podlago za 
reševanje podobnih zahtevkov; zato 
ponovno poudarja, da mora EU storiti 
vse, kar je v njeni moči, da podpre celovit 
akcijski načrt za obravnavo škode za 
okolje in ljudi, ki jo je povzročil herbicid 
„agent orange“, vključno s podporo 
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združenju vietnamskih žrtev dioksina 
„agenta orange“ (VAVA) v tožbi proti 
ameriškim kemijskim podjetjem, ki 
proizvajajo ta herbicid;

Or. es

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. obžaluje, da je Evropska komisija 
opravila pogajanja z Vietnamom za 
sporazum o zaščiti naložb, ne da bi 
ocenila učinek na človekove pravice, s 
čimer je kršila lastne zaveze in obveznosti, 
ter jo poziva, naj ga oceni še pred 
začetkom veljavnosti sporazuma;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. obžaluje, da ureditev, ki jo uvaja 
sporazum o zaščiti naložb, ne vsebuje 
dovolj določb, ki bi države primorale k 
spoštovanju, varstvu in uveljavljanju 
človekovih pravic, in nudi le omejena 
jamstva za dostop do učinkovitega 
pravnega sredstva za osebe, katerih 
temeljne pravice krši vlagatelj ali država 
gostiteljica;
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Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poziva k vzpostavitvi neodvisnega 
pritožbenega mehanizma, ki bo prizadetim 
državljanom in deležnikom omogočil 
učinkovita pravna sredstva za obravnavo 
morebitnih negativnih učinkov na 
človekove pravice;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. ugotavlja, da sodna praksa sodišč 
za naložbe ne zadošča, da bi zagotovil 
skladno razlago standardov človekovih 
pravic in da jih sodišča za naložbe pogosto 
niso ustrezno upoštevali;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 e (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5e. meni, da asimetrična narava 
sistema sodišč za naložbe, pomanjkanje 
zavez za vlagatelje na področju človekovih 
pravic in pretirani stroški, povezani s 
sodišči za naložbe, civilni družbi 
omejujejo dostop in pravna sredstva, ki so 
ji na voljo; zahteva, da ta sistem ne 
omejuje zmožnosti države, da izpolni svojo 
obveznost varovanja človekovih pravic ali 
da podjetjem prepreči, da ne bi spoštovali 
teh pravic;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5f. poziva k reformi sistema sodišč za 
naložbe, da bodo lahko sistematično in 
dosledno uporabljala mednarodno pravo 
na področju človekovih pravic, okoljsko in 
delovno pravo ter spoštovala mednarodne 
obveznosti na področju človekovih pravic 
in odgovornost gospodarskih vlagateljev, 
da spoštujejo človekove pravice;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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5g. obžaluje, da amicus curiae ne 
moremo šteti za učinkovito sodelovanje, 
saj imajo sodišča za naložbe polno 
diskrecijsko pravico, da se odločijo, ali 
sprejemajo amicus curiae, kar pa pogosto 
zavračajo ali omejujejo;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 h (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5h. poziva, naj sporazum o zaščiti 
naložb vsebuje zavezujočo in izvršljivo 
določbo za zaščito človekovih pravic, 
vključno z regulacijo in nadzorom 
podjetij, ter obvezno določbo za podjetja, 
da morajo spoštovati mednarodne 
standarde na področju človekovih pravic 
in okoljske standarde;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5 i (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5f. poziva EU in Vietnam, naj 
sodelujeta pri pripravi akcijskega načrta 
za boj proti delu otrok, vključno s 
potrebnim okvirom za potrebno skrbnost 
podjetij;

Or. en
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Predlog spremembe 41
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Osnutek mnenja
Odstavek 5 j (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5f. zato poziva Evropski parlament, 
naj sporazume odobri le, če bodo ta 
priporočila pravno in učinkovito 
zaščitena;

Or. en


