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Pozměňovací návrh 1
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Právní východisko 11 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

–s ohledem na posudek Soudního dvora 
Evropské unie ze dne 30. dubna 2019, 
který si dne 7. září 2017 na základě čl. 218 
odst. 11 SFEU vyžádalo Belgické 
království,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Právní východisko 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení ze dne 14. 
prosince 2017 o svobodě projevu ve 
Vietnamu, zejména v případu Nguyena 
Van Hoy8,

– s ohledem na své usnesení ze dne 
14. prosince 2017 o svobodě projevu ve 
Vietnamu, zejména o případu Nguyen Van 
Hoy8, který byl odsouzen na sedm let 
vězení za legitimní uplatňování práva na 
svobodu projevu, v němž vyjadřuje 
znepokojení EU nad nárůstem počtu 
zadržení – jejichž počet se od roku 2017 
ještě zvýšil –, „vyzývá vietnamské orgány, 
aby propustily všechny občany zadržované 
za to, že pokojným způsobem uplatňovali 
své právo na svobodu projevu“, 
„vyjadřuje vážné znepokojení nad 
rozsáhlým uplatňováním vnitrostátních 
bezpečnostních ustanovení ve 
vietnamském trestním zákoníku a 
naléhavě vyzývá vietnamskou vládu, aby 
jej zásadně změnila“, „odsuzuje používání 
trestu smrti ve Vietnamu“ a „připomíná 
význam dialogu o lidských právech mezi 
EU a Vietnamem jako klíčového nástroje, 
který by měl být využíván k podpoře 
Vietnamu při provádění nezbytných 
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reforem“,
_________________ _________________
8Úř. věst. C 369, 11.10.2018, s. 73. 8Úř. věst. C 369, 11.10.2018, s. 73.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Právní východisko 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení ze dne 15. 
listopadu 2018 o Vietnamu, zejména 
o situaci politických vězňů9

– s ohledem na své usnesení ze dne 
15. listopadu 2018 o Vietnamu, zejména 
o situaci politických vězňů9, v němž 
vyjadřuje politování nad tím, že 
„vietnamské orgány nadále vězní, 
zadržují, obtěžují a zastrašují obránce 
lidských práv, novináře, blogery, právníky 
v oblasti lidských práv a aktivisty z řad 
občanské společnosti v zemi“, znovu 
opakuje svou výzvu z předchozích let, aby 
„vietnamské orgány ukončily veškerá 
omezení a obtěžování ochránců lidských 
práv“, a znovu „vyzývá vietnamské 
orgány, aby zrušily, přezkoumaly nebo 
změnily veškeré represivní zákony a 
propustily všechny politické vězně“, a to 
bez jakéhokoliv hmatatelného výsledku, 
vyjma mlčení a pokračujícího utlačování;

_________________ _________________
9 Přijaté texty, P8_TA(2018)0459. 9 Přijaté texty, P8_TA(2018)0459.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Právní východisko 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Smlouvu o Evropské 
unii (SEU), a zejména na hlavu V této 
smlouvy týkající se vnější činnosti Unie,

– s ohledem na Smlouvu o Evropské 
unii (SEU), a zejména na hlavu V této 
smlouvy týkající se vnější činnosti Unie, 
konkrétně článek 21,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Právní východisko 20 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

–s ohledem na závěry Rady o dětské práci 
ze dne 20. června 2016, v nichž se Komise 
vybízí k tomu, aby i nadále hledala 
způsoby, jak účinněji využívat obchodní 
nástroje Evropské unie, včetně dohod o 
volném obchodu, pro účely boje proti 
dětské práci,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Právní východisko 20 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

–s ohledem na závěry Rady ze dne 9. 
dubna 2019 nazvané „Směřování ke stále 
udržitelnější Unii do roku 2030“, v nichž 
Rada zdůrazňuje, že je naléhavě třeba 
urychlit provádění Agendy pro udržitelný 
rozvoj 2030, a to jak celosvětově, tak na 
domácí úrovni, neboť se jedná o 
zastřešující prioritu EU ve prospěch jejích 
občanů, která je klíčová pro to, aby si 
Unie zachovala důvěryhodnost, a to v 
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Evropě i celosvětově,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Právní východisko 20 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

–s ohledem na závěry Rady o podnikání 
a lidských právech ze dne 20. června 2016, 
které uvádějí, že „EU uznává, že pro 
udržitelný rozvoj a dosahování cílů 
udržitelného rozvoje je nezbytné, aby 
podniky dodržovaly lidská práva a 
začlenily tento aspekt do své činnosti i do 
svých hodnotových a dodavatelských 
řetězců. Všechna partnerství podílející se 
na provádění cílů udržitelného rozvoje by 
měla vycházet z dodržování lidských práv 
a odpovědného chování podniků.“ a že 
„Rada vybízí podniky z EU, aby zřídily 
mechanismy řešení stížností na operativní 
úrovni nebo aby vytvořily společné 
mezipodnikové iniciativy pro řešení 
stížností.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že nově zvolená 
předsedkyně von der Leyenová v 
pověřovacím dopise zaslaném všem 
kandidátům na komisaře uvedla, že 
„každý komisař bude zajišťovat plnění 
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cílů udržitelného rozvoje OSN v rámci své 
oblasti působnosti“;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Jude Kirton-Darling

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že mezi 80 
přímými zahraničními investory ve 
Vietnamu patří EU páté místo;

B. vzhledem k tomu, že mezi 80 
přímými zahraničními investory ve 
Vietnamu patří EU páté místo; vzhledem k 
tomu, že Hongkong, který ve Vietnamu 
investoval více prostředků než všechny 
členské státy EU dohromady, nedávno 
uzavřel dohodu o investicích se sdružením 
ASEAN, která nezahrnuje mechanismus 
urovnávání sporů mezi investorem a 
státem ISDS ani žádný jiný typ 
urovnávání sporů založený na arbitráži;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Vietnam je 
živou, pulzující ekonomikou s nejrychleji 
rostoucí střední třídou mezi zeměmi 
sdružení ASEAN, s vysokou mírou 
gramotnosti a úrovní vzdělanosti, poměrně 
nízkými mzdami, dobrou dopravní 
konektivitou a ústřední polohou v rámci 
sdružení ASEAN;

C. vzhledem k tomu, že Vietnam je 
živou, pulzující ekonomikou s nejrychleji 
rostoucí střední třídou mezi zeměmi 
sdružení ASEAN, s mladou a dynamickou 
pracovní silou, vysokou mírou gramotnosti 
a úrovní vzdělanosti, poměrně nízkými 
mzdami – které budou společně s 
odstraněním všech cel představovat pro 
podniky z EU silné lákadlo pro to, aby do 
země přemístily více evropských 
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pracovních míst ve výrobě –, s dobrou 
dopravní konektivitou a ústřední polohou v 
rámci sdružení ASEAN;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že vietnamské 
potřeby v oblasti infrastruktury a investic 
velmi výrazně přesahují v současnosti 
dostupné veřejné finanční prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že v roce 2017 
připlynuly do Vietnamu přímé zahraniční 
investice v hodnotě 8 % jeho HDP – více 
než dvakrát tolik, co do podobně velkých 
ekonomik v tomto regionu;

D. vzhledem k tomu, že v roce 2017 
připlynuly do Vietnamu přímé zahraniční 
investice v hodnotě 8 % jeho HDP – více 
než dvakrát tolik, co do podobně velkých 
ekonomik v tomto regionu, mezi které 
patří i Čína, která je v současnosti 
největším zahraničním investorem, 
obzvláště v odvětví průmyslové výroby, což 
čínským společnostem dává ještě více 
možností, jak vyvážet do Evropy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vítá skutečnost, že obchodní, 
podnikatelské a investiční prostředí se ve 
Vietnamu v posledních několika 
desetiletích výrazně zlepšilo;

E. konstatuje, že na rozdíl od otázky 
lidských práv, právního státu a 
nezávislosti občanské společnosti, 
obchodní, podnikatelské a investiční 
prostředí se ve Vietnamu v posledních 
několika desetiletích výrazně zlepšilo;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že v roce 2016 
způsobila ocelárna Formosa (jejímž 
vlastníkem je tchajwanská společnost) 
obrovskou environmentální katastrofu, za 
níž stál únik odpadních chemických látek 
do moře; vzhledem k tomu, že 
environmentální a hospodářské dopady 
této katastrofy byly obrovské a že 
poškodila živobytí mnoha drobných a 
tradičních rybářů; vzhledem k tomu, že 
vietnamské orgány reagovaly na následné 
občanské protesty rozsáhlou represí a 
zatýkáním, které byly natolik vážné, že 
způsobily znepokojení u mezinárodního 
společenství; vzhledem k tomu, že 
vietnamské soudnictví obětem porušování 
lidských práv neposkytuje řádné 
mechanismy nápravy, a to ani v 
souvislosti s ekonomickými činnostmi; 
vzhledem k tomu, že Evropská komise 
rozhodla, že nevypracuje posouzení 
dopadu této dohody o ochraně investic na 
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lidská práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že se jedná 
o druhou dohodu zaměřenou „pouze na 
ochranu investic“, jež EU uzavřela s třetí 
zemí v návaznosti na jednání mezi orgány 
o nové architektuře dohod EU o volném 
obchodu na základě posudku 2/15 
Soudního dvora Evropské unie (SDEU) ze 
dne 16. května 2017;

G. vzhledem k tomu, že se po dohodě 
o ochraně investic mezi EU a Singapurem 
jedná o druhou dohodu zaměřenou „pouze 
na ochranu investic“, jež EU uzavřela 
s třetí zemí v návaznosti na jednání mezi 
orgány o nové architektuře dohod EU 
o volném obchodu na základě posudku 
2/15 Soudního dvora Evropské unie 
(SDEU) ze dne 16. května 2017, který 
bude sloužit jako výchozí pozice, kterou 
budou poměřovány budoucí vztahy EU s 
jejími obchodními partnery;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Bernd Lange, Biljana Borzan, Miroslav Číž, Monika Beňová, Nicola Danti, Inma 
Rodríguez-Piñero

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že dohoda 
vychází z ustanovení o ochraně investic, 
které jsou součástí Komplexní hospodářské 
a obchodní dohody mezi EU a Kanadou 
(CETA) ratifikovanou Parlamentem dne 
15. února 2017;

H. vzhledem k tomu, že dohoda 
vychází z ustanovení o ochraně investic, 
které jsou součástí Komplexní hospodářské 
a obchodní dohody mezi EU a Kanadou 
(CETA) ratifikovanou Parlamentem dne 
15. února 2017; zdůrazňuje, že nový 
„systém soudů pro investice“ (ICS) byl 
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začleněn do již finalizované dohody mezi 
EU a Kanadou (CETA), v níž nahradil 
starý soukromý systém ISDS, díky úsilí 
Evropského parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Jude Kirton-Darling

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že dohoda 
vychází z ustanovení o ochraně investic, 
které jsou součástí Komplexní hospodářské 
a obchodní dohody mezi EU a Kanadou 
(CETA) ratifikovanou Parlamentem dne 
15. února 2017;

H. vzhledem k tomu, že dohoda 
vychází z ustanovení o ochraně investic, 
které jsou součástí Komplexní hospodářské 
a obchodní dohody mezi EU a Kanadou 
(CETA) ratifikovanou Parlamentem dne 
15. února 2017; vzhledem k tomu, že tento 
nový „systém soudů pro investice“ (ICS) 
doposud nebyl vyzkoušen, neboť příslušné 
ustanovení v dohodě CETA ani dohoda o 
ochraně investic se Singapurem doposud 
nejsou v platnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že dohoda 
vychází z ustanovení o ochraně investic, 
které jsou součástí Komplexní hospodářské 
a obchodní dohody mezi EU a Kanadou 
(CETA) ratifikovanou Parlamentem dne 
15. února 2017;

H. vzhledem k tomu, že dohoda 
vychází z ustanovení o ochraně investic, 
které jsou součástí Komplexní hospodářské 
a obchodní dohody mezi EU a Kanadou 
(CETA) ratifikovanou Parlamentem dne 
15. února 2017, kterou doposud 
neratifikovalo několik členských států;
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Or. en

Pozměňovací návrh 19
Jude Kirton-Darling

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že dohoda 
nahradí a doplní stávající dvoustranné 
dohody o investicích mezi 21 členskými 
státy EU a Vietnamem, které nezahrnují 
nový přístup EU k ochraně investic ani 
mechanismus jeho prosazování, systém 
soudů pro investice;

I. vzhledem k tomu, že dohoda 
nahradí a doplní stávající dvoustranné 
dohody o investicích mezi 22 členskými 
státy EU a Vietnamem, které nezahrnují 
nový přístup EU k ochraně investic ani 
mechanismus jeho prosazování, systém 
soudů pro investice; vzhledem k tomu, že 6 
členských států EU nemá v současnosti 
uzavřenou žádnou dohodu o investicích s 
Vietnamem (jedná se o: CY, HR, IE, MT, 
PT, SI), a tyto státy by tedy mohly být na 
základě dohody mezi EU a Vietnamem o 
ochraně investic (EVIPA) poprvé 
předmětem urovnávání sporů založeného 
na arbitráži;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že systém soudů 
pro investice, který prosadila EU, i tak 
zůstává systémem investiční arbitráže;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
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Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ib. vzhledem k tomu, že v posledním 
desetiletí došlo k určitému počtu soudních 
procesů týkajících se miliard dolarů 
majetku a vycházejících z údajných škod, 
které pro zisky podniků měla přinést 
legislativní a vládní opatření přijatá v 
zájmu veřejnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ic. vzhledem k tomu, že podle 
Konference OSN o obchodu a rozvoji 
(UNCTAD) byla v roce 2018 zahájena 
nová řízení ISDS proti 41 zemím, přičemž 
– jako tomu bylo i v předcházejících letech 
– většina těchto nových řízení byla vedena 
investory z rozvinutých zemí proti zemím 
rozvojovým a zemím, v nichž v současnosti 
probíhá ekonomický přechod;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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J. vzhledem k tomu, že dne 30. dubna 
2019 SDEU ustanovil, že mechanismus pro 
řešení sporů mezi investory a státy podle 
dohody CETA je slučitelný s právními 
předpisy EU14 

J. vzhledem k tomu, že dne 30. dubna 
2019 SDEU ustanovil, že mechanismus pro 
řešení sporů mezi investory a státy podle 
dohody CETA je slučitelný s právními 
předpisy EU14 vzhledem k tomu, že SDEU 
dospěl k tomuto závěru na základě 
skutečnosti, že protože se právní předpisy 
EU zakládají na zásadách proporcionality 
a nezbytnosti dosáhnout veřejných 
politických cílů, panuje zde presumpce 
souladu s povinnostmi týkajícími se 
ochrany investic a systém soudů pro 
investice (ICS) není příslušný pro to, aby 
mohl prohlásit úroveň ochrany veřejného 
zájmu stanovenou unijními opatřeními za 
neslučitelnou s dohodou CETA;

_________________ _________________
14 Posudek Soudního dvora ze dne 30. 
dubna 2019, 1/17.

14 Posudek Soudního dvora ze dne 30. 
dubna 2019, 1/17.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Jude Kirton-Darling

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že se smluvní 
strany výslovně zavázaly, že se budou 
obracet na mnohostranný soud pro 
investice, což Parlament rozhodně 
podporuje;

K. vzhledem k tomu, že se smluvní 
strany výslovně zavázaly, že se budou 
obracet na mnohostranný soud pro 
investice, což Parlament rozhodně 
podporuje; vzhledem k tomu, že v 
konzultaci veřejnosti uspořádané Komisí v 
roce 2017 tento přístup plně podpořilo jen 
7,8 % respondentů;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že se smluvní 
strany výslovně zavázaly, že se budou 
obracet na mnohostranný soud pro 
investice, což Parlament rozhodně 
podporuje;

K. vzhledem k tomu, že se smluvní 
strany výslovně zavázaly, že se budou 
obracet na mnohostranný soud pro 
investice, což Parlament v minulém 
volebním období rozhodně podpořil;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že se smluvní 
strany výslovně zavázaly, že se budou 
obracet na mnohostranný soud pro 
investice, což Parlament rozhodně 
podporuje;

K. vzhledem k tomu, že se smluvní 
strany výslovně zavázaly, že se budou 
obracet na mnohostranný soud pro 
investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že se smluvní 
strany výslovně zavázaly, že se budou 
obracet na mnohostranný soud pro 
investice, což Parlament rozhodně 
podporuje;

K. vzhledem k tomu, že se smluvní 
strany výslovně zavázaly, že se budou 
obracet na mnohostranný soud pro 
investice, což Parlament rozhodně a 
setrvale podporuje;

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Iuliu Winkler, Enikő Győri, Massimiliano Salini

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Vítá nový přístup EU k ochraně 
investic a mechanismus jeho prosazování 
(systém soudů pro investice), který 
nahrazuje urovnávání sporů mezi 
investorem a státem; zdůrazňuje 
skutečnost, že systém soudů pro investice 
je moderním, inovativním a reformovaným 
mechanismem řešení sporů týkající se 
investic; podotýká, že s ním přichází 
výrazná změna míry hmotněprávní 
ochrany, které se investorům dostává, a 
způsobu, jakým se řeší spory investorů a 
států;

1. Vítá nový přístup EU k ochraně 
investic a mechanismus jeho prosazování 
(systém soudů pro investice), který 
nahrazuje urovnávání sporů mezi 
investorem a státem; zdůrazňuje 
skutečnost, že systém soudů pro investice 
je moderním, inovativním a reformovaným 
mechanismem řešení sporů týkající se 
investic; podotýká, že s ním přichází 
výrazná změna míry hmotněprávní 
ochrany, které se investorům dostává, a 
způsobu, jakým se řeší spory investorů a 
států; připomíná, že zřízení nezávislého 
mnohostranného soudu pro investice by 
pro všechny strany zvýšilo právní jistotu; 
vítá rozhodný závazek Vietnamu vůči 
mnohostrannému obchodnímu systému 
založenému na pravidlech;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Jude Kirton-Darling

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Vítá nový přístup EU k ochraně 
investic a mechanismus jeho prosazování 
(systém soudů pro investice), který 
nahrazuje urovnávání sporů mezi 
investorem a státem; zdůrazňuje 
skutečnost, že systém soudů pro investice 
je moderním, inovativním a 

1. bere na vědomí nový přístup EU k 
ochraně investic a mechanismus jeho 
prosazování (systém soudů pro investice), 
který nahrazuje urovnávání sporů mezi 
investorem a státem; zdůrazňuje 
skutečnost, že systém soudů pro investice 
je reformovaným mechanismem řešení 
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reformovaným mechanismem řešení sporů 
týkající se investic; podotýká, že s ním 
přichází výrazná změna míry 
hmotněprávní ochrany, které se investorům 
dostává, a způsobu, jakým se řeší spory 
investorů a států;

sporů týkající se investic; podotýká, že 
zavádí určité změny, pokud jde o míru 
hmotněprávní ochrany investorů a 
způsobu, jakým se řeší spory investorů a 
států, ačkoli neřeší hlavní nedostatky 
systému ISDS, protože ani systém ICS 
nedodržuje zásadu rovnosti před zákonem 
a právní jistoty, které jsou základními 
kameny právního státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Bernd Lange, Biljana Borzan, Miroslav Číž, Monika Beňová, Nicola Danti

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Vítá nový přístup EU k ochraně 
investic a mechanismus jeho prosazování 
(systém soudů pro investice), který 
nahrazuje urovnávání sporů mezi 
investorem a státem; zdůrazňuje 
skutečnost, že systém soudů pro investice 
je moderním, inovativním a reformovaným 
mechanismem řešení sporů týkající se 
investic; podotýká, že s ním přichází 
výrazná změna míry hmotněprávní 
ochrany, které se investorům dostává, a 
způsobu, jakým se řeší spory investorů a 
států;

1. Vítá nový přístup EU k ochraně 
investic a mechanismus jeho prosazování 
(systém soudů pro investice), který 
nahrazuje urovnávání sporů mezi 
investorem a státem; zdůrazňuje 
skutečnost, že systém soudů pro investice 
je moderním, inovativním a reformovaným 
mechanismem řešení sporů týkající se 
investic; podotýká, že s ním přichází 
výrazná změna míry hmotněprávní 
ochrany, které se investorům dostává, a 
způsobu, jakým se řeší spory investorů a 
států; s politováním konstatuje, že oblast 
působnosti i nadále mírně přesahuje 
samotnou otázku zákazu diskriminace 
mezi zahraničními a domácími investory;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Vítá nový přístup EU k ochraně 
investic a mechanismus jeho prosazování 
(systém soudů pro investice), který 
nahrazuje urovnávání sporů mezi 
investorem a státem; zdůrazňuje 
skutečnost, že systém soudů pro investice 
je moderním, inovativním a 
reformovaným mechanismem řešení sporů 
týkající se investic; podotýká, že s ním 
přichází výrazná změna míry 
hmotněprávní ochrany, které se 
investorům dostává, a způsobu, jakým se 
řeší spory investorů a států;

1. bere na vědomí nový přístup EU k 
ochraně investic a mechanismus jeho 
prosazování (systém soudů pro investice), 
který nahrazuje urovnávání sporů mezi 
investorem a státem; zdůrazňuje 
skutečnost, že systém soudů pro investice 
(ICS) jakožto mechanismus řešení sporů 
týkající se investic je poměrně podobný 
systému předcházejícímu, protože 
podobně jako systém ISDS poskytuje 
investorům paralelní a privilegovaný 
soudní systém a nestanoví žádný sankční 
mechanismus, který by postihoval 
investory nedodržující povinnosti v oblasti 
lidských práv či sociální a 
environmentální normy;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Vítá nový přístup EU k ochraně 
investic a mechanismus jeho prosazování 
(systém soudů pro investice), který 
nahrazuje urovnávání sporů mezi 
investorem a státem; zdůrazňuje 
skutečnost, že systém soudů pro investice 
je moderním, inovativním a reformovaným 
mechanismem řešení sporů týkající se 
investic; podotýká, že s ním přichází 
výrazná změna míry hmotněprávní 
ochrany, které se investorům dostává, a 
způsobu, jakým se řeší spory investorů a 
států;

1. bere na vědomí nový přístup EU k 
ochraně investic a mechanismus jeho 
prosazování (systém soudů pro investice, 
ICS), který reformuje urovnávání sporů 
mezi investorem a státem (ISDS); 
zdůrazňuje skutečnost, že systém soudů 
pro investice je moderním, inovativním a 
reformovaným mechanismem řešení sporů 
týkajících se investic, pokud se jedná o 
jeho procesní nedostatky; konstatuje 
nicméně, že i nadále zavádí nepoměr a 
nerovnováhu mezi právy a povinnostmi 
investorů, neboť podobně, jako tomu bylo 
u staršího systému ISDS, chrání pouze 
práva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 33
Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Dita Charanzová

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že dohoda zajistí 
vysokou úroveň ochrany investic a právní 
jistoty a současně smluvním stranám zaručí 
právo na regulaci a naplňování legitimních 
cílů veřejné politiky, jako je veřejné zdraví 
a ochrana životního prostředí; zdůrazňuje, 
že dohoda zajistí transparentnost 
a odpovědnost;

2. konstatuje, že dohoda zajistí 
vysokou úroveň ochrany investic a právní 
jistoty a současně smluvním stranám zaručí 
právo na regulaci a naplňování legitimních 
cílů veřejné politiky, jako je veřejné zdraví 
a ochrana životního prostředí; zdůrazňuje, 
že dohoda zajistí transparentnost 
a odpovědnost; žádá Komisi, aby více 
zohledňovala boj proti změně klimatu a 
dodržování Pařížské dohody a chránila 
právo stran na regulaci, jako se tomu 
stalo u dohody CETA;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Iuliu Winkler, Enikő Győri

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že dohoda zajistí 
vysokou úroveň ochrany investic a právní 
jistoty a současně smluvním stranám zaručí 
právo na regulaci a naplňování legitimních 
cílů veřejné politiky, jako je veřejné zdraví 
a ochrana životního prostředí; zdůrazňuje, 
že dohoda zajistí transparentnost 
a odpovědnost;

2. konstatuje, že dohoda zajistí 
vysokou úroveň ochrany investic a právní 
jistoty a současně smluvním stranám zaručí 
právo na regulaci a naplňování legitimních 
cílů veřejné politiky, jako je veřejné zdraví 
a ochrana životního prostředí; zdůrazňuje, 
že dohoda zajistí transparentnost 
a odpovědnost; vítá nový přístup EU k 
ochraně investic a mechanismus jeho 
prosazování (systém soudů pro investice, 
ICS), který zvyšuje kvalitu individuálních 
přístupů dvoustranných dohod o 
investicích sjednaných členskými státy 
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EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že dohoda zajistí 
vysokou úroveň ochrany investic a právní 
jistoty a současně smluvním stranám 
zaručí právo na regulaci a naplňování 
legitimních cílů veřejné politiky, jako je 
veřejné zdraví a ochrana životního 
prostředí; zdůrazňuje, že dohoda zajistí 
transparentnost a odpovědnost;

2. konstatuje, že dohoda zajistí 
vysokou úroveň ochrany investic a právní 
jistoty; lituje toho, že obdobná míra 
ctižádosti nebyla dosažena u vymáhání 
ustanovení o udržitelném rozvoji; 
konstatuje dále, že na rozdíl od dohody 
CETA neexistuje u dohody EVIPA 
společný nástroj k výkladu, který by skýtal 
dodatečné záruky, pokud se jedná o právo 
na regulaci, které při vypracovávání svých 
závěrů ohledně dohody CETA 
zohledňoval i SDEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Jude Kirton-Darling

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že dohoda zajistí 
vysokou úroveň ochrany investic a právní 
jistoty a současně smluvním stranám 
zaručí právo na regulaci a naplňování 
legitimních cílů veřejné politiky, jako je 
veřejné zdraví a ochrana životního 
prostředí; zdůrazňuje, že dohoda zajistí 
transparentnost a odpovědnost;

2. konstatuje, že dohoda má údajně 
představovat prostředek, jak zajistit 
vysokou úroveň ochrany investic a právní 
jistoty a současně smluvním stranám 
zaručit právo na regulaci a naplňování 
legitimních cílů veřejné politiky, jako je 
veřejné zdraví a ochrana životního 
prostředí; současně však konstatuje, že 
tento systém (včetně ustanovení o „právu 
na regulaci“) je dodnes nevyzkoušený a 
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často byl veřejně kritizován;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že dohoda zajistí 
vysokou úroveň ochrany investic a právní 
jistoty a současně smluvním stranám zaručí 
právo na regulaci a naplňování legitimních 
cílů veřejné politiky, jako je veřejné zdraví 
a ochrana životního prostředí; zdůrazňuje, 
že dohoda zajistí transparentnost 
a odpovědnost;

2. Konstatuje, že dohoda zajistí 
vysokou úroveň ochrany investic a právní 
jistoty a současně smluvním stranám zaručí 
právo na regulaci a naplňování legitimních 
cílů veřejné politiky, jako je veřejné zdraví, 
veřejné služby a ochrana životního 
prostředí; zdůrazňuje, že dohoda zajistí 
transparentnost a odpovědnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Jude Kirton-Darling

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že dohoda zaručuje, že 
se investorům z EU dostane ve Vietnamu 
spravedlivého a rovného zacházení a 
nebudou oproti vietnamským investorům 
diskriminováni; konstatuje, že dohoda 
náležitě chrání investory z EU před 
protiprávním vyvlastněním;

3. zdůrazňuje, že dohoda zaručuje, že 
se investorům z EU dostane ve Vietnamu 
zvláštního zacházení, na které nebudou 
mít vietnamští investoři nárok; konstatuje, 
že tato dohoda obsahuje ustanovení na 
ochranu investorů z EU před protiprávním 
vyvlastněním, která již existují ve 
vietnamských domácích právních 
předpisech; konstatuje, že kapitola II 
vietnamského zákona o investicích 
přiznává zahraničním investorům 
podobnou míru ochrany investic jako 
investorům místním, jako je např. 
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ochrana aktiv a majetku, investičního 
kapitálu, příjmu a dalších zákonných práv 
a zájmů investorů; konstatuje, že 
vietnamské právní předpisy již dnes 
zakazují vyvlastnění prostřednictvím 
správního opatření a stanoví právo na 
spravedlivou náhradu v případě 
vyvlastnění z důvodu národní obrany nebo 
bezpečnosti (článek 18.1 zákona č. 
15/2008/QH12); uznává, že ve 
vietnamském soudnictví panují značné 
problémy s přístupem k prostředkům 
nápravy pro zahraniční i domácí 
investory;

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že dohoda zaručuje, že 
se investorům z EU dostane ve Vietnamu 
spravedlivého a rovného zacházení a 
nebudou oproti vietnamským investorům 
diskriminováni; konstatuje, že dohoda 
náležitě chrání investory z EU před 
protiprávním vyvlastněním;

3. zdůrazňuje, že dohoda zaručuje, že 
se investorům z EU dostane ve Vietnamu 
na rozdíl od vietnamských občanů 
spravedlivého a rovného zacházení, budou 
chráněni proti upírání spravedlivého 
soudního procesu v trestních a 
občanskoprávních řízeních, proti zjevné 
svévoli, cílené diskriminaci, například na 
základě pohlaví, rasy či náboženského 
vyznání, na rozdíl od vietnamských 
občanů nebudou vystaveni nekorektnímu 
zacházení, jako je nátlak nebo zneužití 
moci,  a nebudou oproti vietnamským 
investorům diskriminováni; konstatuje, že 
dohoda sice chrání investory z EU před 
„nepřímým vyvlastněním“, může však 
oslabit právo smluvních stran na regulaci 
a naplňování legitimních cílů veřejné 
politiky, jako je veřejné zdraví, vzdělávání, 
pracovní práva, bezpečnost a ochrana 
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životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Bernd Lange, Biljana Borzan, Miroslav Číž, Monika Beňová, Nicola Danti, Inma 
Rodríguez-Piñero

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že dohoda zaručuje, že 
se investorům z EU dostane ve Vietnamu 
spravedlivého a rovného zacházení a 
nebudou oproti vietnamským investorům 
diskriminováni; konstatuje, že dohoda 
náležitě chrání investory z EU před 
protiprávním vyvlastněním;

3. zdůrazňuje, že dohoda zaručuje, že 
se investorům z EU dostane ve Vietnamu 
spravedlivého a rovného zacházení a 
nebudou oproti vietnamským investorům 
diskriminováni; konstatuje, že dohoda 
náležitě chrání investory z EU před 
protiprávním vyvlastněním; lituje toho, že 
ochrana proti diskriminačním opatřením 
nejde ruku v ruce s povinnostmi pro 
investory uplatňovat náležitou 
obezřetnost, pokud jde udržitelné 
obchodní praktiky v souladu s lidskými 
právy a mezinárodními pracovněprávními 
úmluvami a také s normami ochrany 
životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že dohoda zaručuje, že 
se investorům z EU dostane ve Vietnamu 
spravedlivého a rovného zacházení a 
nebudou oproti vietnamským investorům 
diskriminováni; konstatuje, že dohoda 
náležitě chrání investory z EU před 

3. zdůrazňuje, že dohoda zaručuje, že 
se investorům z EU dostane ve Vietnamu 
spravedlivého a rovného zacházení, které 
je vyšším standardem ochrany, než které 
se dostává domácím investorům; 
konstatuje, že dohoda náležitě chrání 
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protiprávním vyvlastněním; investory z EU před protiprávním 
vyvlastněním;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Jude Kirton-Darling

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že systém soudů pro 
investice předpokládá zřízení stálého 
tribunálu první instance pro investice a 
odvolacího tribunálu, jejichž členové 
budou muset mít kvalifikaci srovnatelnou s 
kvalifikací soudců Mezinárodního 
soudního dvora a budou muset prokázat 
odborné znalosti v mezinárodním právu 
veřejném, a nikoli pouze v obchodním 
právu, a mimoto budou muset splňovat 
přísné požadavky na nezávislost, 
nestrannost, morální bezúhonnost a etické 
chování v podobě závazného kodexu 
chování, jehož účelem je předcházet 
vzniku přímých či nepřímých střetů zájmů;

4. připomíná, že systém soudů pro 
investice předpokládá zřízení stálého 
tribunálu první instance pro investice a 
odvolacího tribunálu, jejichž členové 
budou muset mít kvalifikaci srovnatelnou s 
kvalifikací soudců Mezinárodního 
soudního dvora a budou muset prokázat 
odborné znalosti v mezinárodním právu 
veřejném, a nikoli pouze v obchodním 
právu, a mimoto budou muset splňovat 
přísné požadavky na nezávislost, 
nestrannost, morální bezúhonnost a etické 
chování v podobě závazného kodexu 
chování, jehož účelem je předcházet 
vzniku přímých či nepřímých střetů zájmů; 
konstatuje, že Evropské sdružení soudců 
uvedlo, že „ani způsob jmenování, ani 
funkční období, ani měsíční honorář [v 
rámci daného modelu soudů pro 
investice] nesplňují požadavky Magny 
Charty soudců“, kterou přijala Rada 
Evropy v roce 2010; připomíná rezoluci 
OSN z roku 1985 o základních zásadách 
pro nezávislost soudní moci, v níž se 
praví: „tribunály, které neuplatňují řádně 
zavedené postupy soudního procesu, 
nesmějí být zřizovány k tomu, aby převzaly 
jurisdikci, která náleží běžným soudům 
nebo soudním tribunálům“;

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že systém soudů pro 
investice předpokládá zřízení stálého 
tribunálu první instance pro investice a 
odvolacího tribunálu, jejichž členové 
budou muset mít kvalifikaci srovnatelnou s 
kvalifikací soudců Mezinárodního 
soudního dvora a budou muset prokázat 
odborné znalosti v mezinárodním právu 
veřejném, a nikoli pouze v obchodním 
právu, a mimoto budou muset splňovat 
přísné požadavky na nezávislost, 
nestrannost, morální bezúhonnost a etické 
chování v podobě závazného kodexu 
chování, jehož účelem je předcházet 
vzniku přímých či nepřímých střetů zájmů;

4. připomíná, že systém soudů pro 
investice předpokládá zřízení stálého 
tribunálu první instance pro investice a 
odvolacího tribunálu, jejichž členové 
budou muset mít kvalifikaci srovnatelnou s 
kvalifikací soudců Mezinárodního 
soudního dvora a budou muset prokázat 
odborné znalosti v mezinárodním právu 
veřejném, a nikoli pouze v obchodním 
právu, a mimoto budou muset splňovat 
přísné požadavky na nezávislost, 
nestrannost, morální bezúhonnost a etické 
chování v podobě závazného kodexu 
chování, jehož účelem je předcházet 
vzniku přímých či nepřímých střetů 
zájmů; je znepokojen tím, že vietnamští 
soudci nejsou vzhledem ke stavu soudního 
systému a právního státu v zemi s to tyto 
požadavky splňovat; připomíná, že 
nezávislost soudců je jedním z kritérií, 
která uplatňuje SDEU při vyvozování 
svých závěrů ve věci souladu dohody 
CETA s právem EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Bernd Lange, Biljana Borzan, Miroslav Číž, Monika Beňová, Nicola Danti, Inma 
Rodríguez-Piñero

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že systém soudů pro 
investice předpokládá zřízení stálého 
tribunálu první instance pro investice a 
odvolacího tribunálu, jejichž členové 

4. připomíná, že systém soudů pro 
investice předpokládá zřízení stálého 
tribunálu první instance pro investice a 
odvolacího tribunálu, jejichž členové 
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budou muset mít kvalifikaci srovnatelnou s 
kvalifikací soudců Mezinárodního 
soudního dvora a budou muset prokázat 
odborné znalosti v mezinárodním právu 
veřejném, a nikoli pouze v obchodním 
právu, a mimoto budou muset splňovat 
přísné požadavky na nezávislost, 
nestrannost, morální bezúhonnost a etické 
chování v podobě závazného kodexu 
chování, jehož účelem je předcházet 
vzniku přímých či nepřímých střetů zájmů;

budou muset mít kvalifikaci srovnatelnou s 
kvalifikací soudců Mezinárodního 
soudního dvora a budou muset prokázat 
odborné znalosti v mezinárodním právu 
veřejném, a nikoli pouze v obchodním 
právu, a mimoto budou muset splňovat 
přísné požadavky na nezávislost, 
nestrannost, morální bezúhonnost a etické 
chování v podobě závazného kodexu 
chování, jehož účelem je předcházet 
vzniku přímých či nepřímých střetů zájmů; 
zdůrazňuje, že Evropský soudní dvůr 
shledává systém soudů pro investice plně 
v souladu s právem EU, jak se vyslovil ve 
svém stanovisku 1/17;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Iuliu Winkler, Enikő Győri

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá pravidla transparentnosti, která 
se vztahují na řízení před tribunály, včetně 
ustanovení zaručujících, že dokumentace k 
případu bude veřejně k dispozici, slyšení 
budou veřejná, a zúčastněným stranám 
bude umožněno podávat návrhy; je 
přesvědčen, že větší transparentnost 
pomůže vyvolat důvěru veřejnosti v 
systém, jakož i zajištění toho, že veškerá 
lidská práva a aspekty udržitelného rozvoje 
budou účinně vyslyšeny investičními 
tribunály;

5. vítá pravidla transparentnosti, která 
se vztahují na řízení před tribunály, včetně 
ustanovení zaručujících, že dokumentace k 
případu bude veřejně k dispozici, slyšení 
budou veřejná, a zúčastněným stranám 
bude umožněno podávat návrhy; je 
přesvědčen, že větší transparentnost 
pomůže vyvolat důvěru veřejnosti v 
systém, jakož i zajištění toho, že veškerá 
lidská práva a aspekty udržitelného rozvoje 
budou účinně vyslyšeny investičními 
tribunály; kromě toho vítá srozumitelnost 
důvodů, na základě kterých se investor 
může odvolat, což zajišťuje větší 
transparentnost a spravedlivost procesu;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
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Jude Kirton-Darling

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá pravidla transparentnosti, která 
se vztahují na řízení před tribunály, včetně 
ustanovení zaručujících, že dokumentace k 
případu bude veřejně k dispozici, slyšení 
budou veřejná, a zúčastněným stranám 
bude umožněno podávat návrhy; je 
přesvědčen, že větší transparentnost 
pomůže vyvolat důvěru veřejnosti v 
systém, jakož i zajištění toho, že veškerá 
lidská práva a aspekty udržitelného rozvoje 
budou účinně vyslyšeny investičními 
tribunály;

5. vítá pravidla transparentnosti, která 
se vztahují na řízení před tribunály, včetně 
ustanovení zaručujících, že dokumentace k 
případu bude veřejně k dispozici, slyšení 
budou veřejná, a zúčastněným stranám 
bude umožněno podávat návrhy; je 
přesvědčen, že větší transparentnost může 
pomoci vyvolat důvěru veřejnosti v 
systém, jakož i zajištění toho, že veškerá 
lidská práva a aspekty udržitelného rozvoje 
budou vyslyšeny investičními tribunály, 
jakkoli není nijak zaručeno, že na tyto 
obavy bude brán patřičný zřetel v 
jakémkoli rozsudku takovéhoto 
investičního tribunálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá pravidla transparentnosti, která 
se vztahují na řízení před tribunály, včetně 
ustanovení zaručujících, že dokumentace k 
případu bude veřejně k dispozici, slyšení 
budou veřejná, a zúčastněným stranám 
bude umožněno podávat návrhy; je 
přesvědčen, že větší transparentnost 
pomůže vyvolat důvěru veřejnosti v 
systém, jakož i zajištění toho, že veškerá 
lidská práva a aspekty udržitelného rozvoje 
budou účinně vyslyšeny investičními 
tribunály;

5. vítá pravidla transparentnosti, která 
se vztahují na řízení před tribunály, včetně 
ustanovení zaručujících, že dokumentace k 
případu bude veřejně k dispozici, slyšení 
budou veřejná, a zúčastněným stranám 
bude umožněno podávat návrhy; je 
přesvědčen, že větší transparentnost 
pomůže vyvolat důvěru veřejnosti v 
systém; vyjadřuje politování nad tím, že 
systém soudů pro investice nenahlíží na 
lidská práva a další aspekty udržitelného 
rozvoje jako na zásadní povinnosti 
investorů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 48
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že třetí strany, např. 
organizace práce a environmentální 
organizace, mohou přispět k řízení v rámci 
systému soudů pro investice 
prostřednictvím informací amicus curiae;

6. zdůrazňuje, že třetí strany, např. 
organizace práce a environmentální 
organizace, mohou k přispět řízení v rámci 
systému soudů pro investice 
prostřednictvím informací amicus curiae, 
přičemž ale samy nejsou stranami 
procesu; zdůrazňuje, že soud pro investice 
stále představuje samostatný systém pouze 
pro zahraniční investory; požaduje, aby 
práva investorů byla vyvážena 
rovnocenným právním mechanismem, 
který by odborové organizace a jiné 
zúčastněné strany mohly využívat 
k prosazování povinností investorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že třetí strany, např. 
organizace práce a environmentální 
organizace, mohou přispět k řízení v rámci 
systému soudů pro investice 
prostřednictvím informací amicus curiae;

6. zdůrazňuje, že teoretické příspěvky 
třetích stran, např. organizací práce a 
environmentálních organizací, k řízení v 
rámci systému soudů pro investice 
prostřednictvím informací amicus curiae 
nejsou dostatečné k tomu, aby zaručily 
aktérům z řad občanské společnosti stejné 
postavení jako investorům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 50
Jude Kirton-Darling

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že třetí strany, např. 
organizace práce a environmentální 
organizace, mohou přispět k řízení v rámci 
systému soudů pro investice 
prostřednictvím informací amicus curiae;

6. konstatuje, že třetí strany, např. 
organizace práce a environmentální 
organizace, mohou přispět k řízení v rámci 
systému soudů pro investice 
prostřednictvím informací amicus curiae;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyjadřuje politování nad tím, že 
chybí celosvětový přístup k dodržování 
předpisů v oblasti lidských práv ze strany 
podniků a že nejsou dostupné 
mechanismy nápravy; vřele vítá činnost, 
kterou v OSN zahájila otevřená 
mezivládní pracovní skupina pro 
nadnárodní korporace a jiné 
podnikatelské subjekty s ohledem na 
lidská práva, pokud jde o vytvoření 
závazného nástroje OSN; požaduje 
závaznou smlouvu, která by zahrnovala 
mechanismy pro koordinaci mezi státy při 
vyšetřování a stíhání přeshraničních 
případů, a navrhuje, aby společnosti byly 
odpovědné za porušování lidských práv v 
zemi, kde tato škoda vznikla, nebo v zemi, 
kde má mateřská nebo dceřiná společnost 
sídlo; naléhavě žádá EU i členské státy, 
aby se do jednání skutečně a 
konstruktivně zapojovaly;
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Or. en

Pozměňovací návrh 52
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. lituje, že chybí ustanovení o 
povinnostech investorů, včetně závazných 
norem sociální odpovědnosti podniků; 
vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
právního předpisu, který stanoví závazné 
a vymahatelné normy náležité péče v 
jiných oblastech, než jsou konfliktní 
minerály a řezivo, např. v konfekčním 
průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. připomíná, že dohoda zkvalitňuje 
ustanovení dohody CETA o ochraně 
investic, neboť zahrnuje ustanovení 
týkající se povinností bývalých soudců, 
kodex chování, jehož účelem je předcházet 
vzniku střetů zájmů, a plně funkční 
odvolací tribunál v době uzavření dohody;

8. připomíná, že dohoda zkvalitňuje 
ustanovení dohody CETA o ochraně 
investic, neboť zahrnuje ustanovení 
týkající se povinností bývalých soudců, 
kodex chování, jehož účelem je předcházet 
vzniku střetů zájmů, a plně funkční 
odvolací tribunál v době uzavření dohody; 
zdůrazňuje však, že na rozdíl od dohody 
CETA není u dohody EVIPA společný 
nástroj k výkladu, který skýtá zvýšenou 
ochranu práva na regulaci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 54
Jude Kirton-Darling

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje, že dohoda mezi EU a 
Vietnamem o ochraně investic (EVIPA) 
neobsahuje samostatnou kapitolu o 
obchodu a udržitelném rozvoji; jelikož ta 
se vztahuje na investice podle dohody o 
volném obchodu mezi EU a Vietnamem 
(EUVFTA), která tyto liberalizuje; 
zdůrazňuje, že dohoda EVIPA také 
obsahuje související ustanovení právní 
vazby na PCA, stejně jako specifické 
odkazy na TSD v její preambuli, na 
hodnoty a principy, které jsou zakotvené v 
dohodě EUVFTA a ve Všeobecné 
deklaraci lidských práv;

10. lituje toho, že dohoda mezi EU a 
Vietnamem o ochraně investic (EVIPA) 
neobsahuje kapitolu o obchodu a 
udržitelném rozvoji; konstatuje, že dohoda 
EVIPA obsahuje související ustanovení 
právní vazby na PCA, stejně jako 
specifické odkazy na TSD v její preambuli, 
na hodnoty a principy, které jsou zakotveny 
v dohodě EUVFTA a ve Všeobecné 
deklaraci lidských práv; lituje toho, že 
dohoda EVIPA neukládá investorům 
žádné povinnosti, které by zakládaly 
nárok na ochranu, kterou jim poskytuje, 
kromě toho, že nesmějí provádět podvodné 
investice; také lituje toho, že tento nový 
systém neposkytuje žádnou možnost 
domoci se nápravy obětem případů 
porušování lidských práv vyplývajících z 
činnosti zahraničních investorů; žádá 
doprovodný komplexní rámec EU pro 
povinnosti investorů, zahrnující povinná 
opatření řádné obezřetnosti a 
respektování pokynů OECD pro 
nadnárodní společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Jytte Guteland, Inma Rodríguez-Piñero, Evin Incir

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje, že dohoda mezi EU a 
Vietnamem o ochraně investic (EVIPA) 
neobsahuje samostatnou kapitolu o 
obchodu a udržitelném rozvoji; jelikož ta 

10. konstatuje, že dohoda mezi EU a 
Vietnamem o ochraně investic (EVIPA) 
neobsahuje samostatnou kapitolu o 
obchodu a udržitelném rozvoji; jelikož ta 
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se vztahuje na investice podle dohody o 
volném obchodu mezi EU a Vietnamem 
(EUVFTA), která tyto liberalizuje; 
zdůrazňuje, že dohoda EVIPA také 
obsahuje související ustanovení právní 
vazby na PCA, stejně jako specifické 
odkazy na TSD v její preambuli, na 
hodnoty a principy, které jsou zakotvené v 
dohodě EUVFTA a ve Všeobecné 
deklaraci lidských práv;

se vztahuje na investice podle dohody o 
volném obchodu mezi EU a Vietnamem 
(EUVFTA), která tyto liberalizuje; 
zdůrazňuje, že dohoda EVIPA také 
obsahuje související ustanovení právní 
vazby na PCA, stejně jako specifické 
odkazy na TSD v její preambuli, na 
hodnoty a principy, které jsou zakotveny v 
dohodě EUVFTA a ve Všeobecné 
deklaraci lidských práv; zdůrazňuje, že 
smluvní strany a investoři musí dodržovat 
všechny příslušné mezinárodní normy a 
závazky v oblasti lidských práv; 
zdůrazňuje odpovědnost investorů v 
souladu s pokyny OECD pro nadnárodní 
společnosti a s obecnými zásadami OSN v 
oblasti podnikání a lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Dita Charanzová

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje, že dohoda mezi EU a 
Vietnamem o ochraně investic (EVIPA) 
neobsahuje samostatnou kapitolu o 
obchodu a udržitelném rozvoji; jelikož ta 
se vztahuje na investice podle dohody o 
volném obchodu mezi EU a Vietnamem 
(EUVFTA), která tyto liberalizuje; 
zdůrazňuje, že dohoda EVIPA také 
obsahuje související ustanovení právní 
vazby na PCA, stejně jako specifické 
odkazy na TSD v její preambuli, na 
hodnoty a principy, které jsou zakotvené v 
dohodě EUVFTA a ve Všeobecné 
deklaraci lidských práv;

10. konstatuje, že dohoda mezi EU a 
Vietnamem o ochraně investic (EVIPA) 
neobsahuje samostatnou kapitolu o 
obchodu a udržitelném rozvoji; jelikož ta 
se vztahuje na investice podle dohody o 
volném obchodu mezi EU a Vietnamem 
(EUVFTA), která tyto liberalizuje; 
zdůrazňuje, že dohoda EVIPA také 
obsahuje související ustanovení právní 
vazby na PCA, stejně jako specifické 
odkazy na TSD v její preambuli, na 
hodnoty a principy, které jsou zakotveny v 
dohodě EUVFTA a ve Všeobecné 
deklaraci lidských práv; poukazuje na to, 
že ustanovení dohod EVIPA a EUVFTA 
musí být uplatňována komplementárním 
způsobem, zvláště pokud jde o lidská, 
environmentální a sociální práva a 
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udržitelný rozvoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje, že dohoda mezi EU a 
Vietnamem o ochraně investic (EVIPA) 
neobsahuje samostatnou kapitolu o 
obchodu a udržitelném rozvoji; jelikož ta 
se vztahuje na investice podle dohody o 
volném obchodu mezi EU a Vietnamem 
(EUVFTA), která tyto liberalizuje; 
zdůrazňuje, že dohoda EVIPA také 
obsahuje související ustanovení právní 
vazby na PCA, stejně jako specifické 
odkazy na TSD v její preambuli, na 
hodnoty a principy, které jsou zakotvené v 
dohodě EUVFTA a ve Všeobecné 
deklaraci lidských práv;

10. konstatuje, že dohoda mezi EU a 
Vietnamem o ochraně investic (EVIPA) 
neobsahuje samostatnou kapitolu o 
obchodu a udržitelném rozvoji; jelikož ta 
se vztahuje na investice podle dohody o 
volném obchodu mezi EU a Vietnamem 
(EUVFTA), která tyto liberalizuje; 
zdůrazňuje, že dohoda EVIPA také 
obsahuje související ustanovení právní, ale 
velice omezené vazby na PCA, stejně jako 
specifické odkazy na TSD v její preambuli, 
která postrádá jakoukoli závaznost, na 
hodnoty a principy, které jsou zakotveny v 
dohodě EUVFTA a ve Všeobecné 
deklaraci lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje, že dohoda mezi EU a 
Vietnamem o ochraně investic (EVIPA) 
neobsahuje samostatnou kapitolu o 
obchodu a udržitelném rozvoji; jelikož ta 
se vztahuje na investice podle dohody o 
volném obchodu mezi EU a Vietnamem 
(EUVFTA), která tyto liberalizuje; 

10. konstatuje, že protože dohoda mezi 
EU a Vietnamem o ochraně investic 
(EVIPA) neobsahuje samostatnou kapitolu 
o obchodu a udržitelném rozvoji, jelikož ta 
se vztahuje na přístup na investiční trh 
podle dohody o volném obchodu mezi EU 
a Vietnamem (EUVFTA); je toho názoru, 
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zdůrazňuje, že dohoda EVIPA také 
obsahuje související ustanovení právní 
vazby na PCA, stejně jako specifické 
odkazy na TSD v její preambuli, na 
hodnoty a principy, které jsou zakotvené v 
dohodě EUVFTA a ve Všeobecné 
deklaraci lidských práv;

že pravidla a zásady kapitol o obchodu a 
udržitelném rozvoji a jejich odkazy na 
mezinárodní závazky smluvních stran by 
mohly přispět k posílení jejich práva na 
regulaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. se znepokojením konstatuje, že 
vietnamský trestní zákoník nadále 
umožňuje závažné porušování lidských 
práv, které od vstupu dohody o partnerství 
a spolupráci v platnost ještě zesílilo; 
vyzývá Vietnam, aby tento svůj trestní 
zákoník revidoval v souladu s 
mezinárodními standardy, a vítá v této 
souvislosti pomoc Evropské unie; 
vyjadřuje politování nad tím, že Komise 
předem neprovedla komplexní posouzení 
dopadu dohody EVIPA na lidská práva; 
vyzývá Komisi, aby toto posouzení 
provedla;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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10a. je znepokojen tím, že případy 
porušování lidských práv vyplývající z 
činností zahraničních investorů nelze řešit 
na základě dohody IPA a že v rámci této 
dohody nelze učinit žádné konkrétní 
kroky; požaduje proto, aby byl formou 
dodatkového protokolu do této dohody 
doplněn mechanismus monitorování a 
také mechanismus řešení stížností v rámci 
této dohody, díky nimž by bylo možno 
přinejmenším zabránit potenciálnímu 
porušování nebo napravit skutečné 
porušování pomocí mediace;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Dita Charanzová

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. upozorňuje na nový vietnamský 
zákon o kybernetické bezpečnosti, který 
vstoupil v platnost na začátku roku 2019 a 
vyvolal značnou kritiku, neboť byl 
zdokumentován mocný zásah proti 
lidskoprávním aktivistům v zemi, který je 
spojován s ustanoveními tohoto nového 
zákona, který orgánům umožňuje 
cenzurovat obsah, kontrolovat informace 
a umlčovat internetové disidenty; s lítostí 
konstatuje, že tento právní předpis rovněž 
vyvolává obavy o hospodářské zájmy EU, 
včetně ustanovení o nucené lokalizaci 
údajů, která v tomto ohledu odporují 
liberalizačnímu programu EU; vyzývá 
Vietnam, aby tento zákon revidoval v 
souladu s mezinárodními standardy, a vítá 
v této souvislosti pomoc Evropské unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 62
Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Dita Charanzová

Návrh usnesení
Bod 10 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10c. zdůrazňuje, že je třeba bedlivě 
sledovat provádění dohody a vývoj 
v oblasti lidských práv ve Vietnamu; 
vyzývá ke zřízení společné parlamentní 
kontrolní rady, která bude založena 
na monitorovací skupině pro Vietnam 
v Evropském parlamentu a jejím 
ekvivalentu ve vietnamském Národním 
shromáždění a jejímž úkolem bude 
sledovat provádění dohody a vývoj 
v oblasti lidských práv ve Vietnamu;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. je přesvědčen, že mezinárodní 
arbitrážní soud by měl splňovat tyto 
předpoklady:
– měl by působit pod záštitou nezávislého 
mnohostranného subjektu, jakým je 
například OSN,
– musí být při svých jmenováních a 
řízeních transparentní,
– musí uplatňovat smlouvy v oblasti 
lidských práv, práce a ochrany životního 
prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 64
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že dohoda nahradí 21 
stávajících dvoustranných dohod o 
investicích mezi členskými státy EU a 
Vietnamem; domnívá se, že to je důležitým 
krokem v rámci zvyšování legitimity a 
akceptace mezinárodního investičního 
režimu;

12. zdůrazňuje, že dohoda nahradí 21 
stávajících dvoustranných dohod o 
investicích mezi členskými státy EU a 
Vietnamem;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Jude Kirton-Darling

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že dohoda nahradí 21 
stávajících dvoustranných dohod o 
investicích mezi členskými státy EU a 
Vietnamem; domnívá se, že to je důležitým 
krokem v rámci zvyšování legitimity a 
akceptace mezinárodního investičního 
režimu;

12. zdůrazňuje, že dohoda nahradí 21 
stávajících dvoustranných dohod o 
investicích mezi členskými státy EU a 
Vietnamem a vytvoří nové povinnosti pro 
6 členských států EU, které dosud nemají 
s Vietnamem uzavřenu dvoustrannou 
dohodu o investicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Iuliu Winkler, Enikő Győri, Massimiliano Salini, Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. podněcuje Komisi k tomu, aby 
pokračovala v úsilí o zajištění větší 
dostupnosti systému soudů pro investice 
pro malé a střední podniky;

13. podněcuje Komisi k tomu, aby 
pokračovala v úsilí o zajištění větší 
dostupnosti systému soudů pro investice 
pro malé a střední podniky; zdůrazňuje 
potenciál pro růst a významné přínosy, 
které jsou tak k dispozici pro evropské 
malé a střední podniky, vzhledem k tomu, 
že toto odvětví hospodářství má zásadní 
význam pro evropskou prosperitu a 
inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Dita Charanzová

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. podněcuje Komisi k tomu, aby 
pokračovala v úsilí o zajištění větší 
dostupnosti systému soudů pro investice 
pro malé a střední podniky;

13. vyzývá Komisi, aby přijala spolu s 
touto dohodou i doprovodná opatření pro 
malé a střední podniky, která ji učiní 
transparentní a přístupnou; podněcuje 
Komisi k tomu, aby pokračovala v úsilí 
o zajištění větší dostupnosti systému soudů 
pro investice pro malé a střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Jude Kirton-Darling

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. podněcuje Komisi k tomu, aby 
pokračovala v úsilí o zajištění větší 
dostupnosti systému soudů pro investice 

13. podněcuje Komisi k tomu, aby 
pokračovala v úsilí o zajištění větší 
dostupnosti systému soudů pro investice 
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pro malé a střední podniky; pro malé a střední podniky, a vyzývá 
Komisi, aby při jejich zřizování byl i 
přístup k možnostem nápravy pro oběti 
porušování lidských práv a organizace 
občanské společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. podněcuje Komisi k tomu, aby 
pokračovala v úsilí o zajištění větší 
dostupnosti systému soudů pro investice 
pro malé a střední podniky;

13. připomíná, že systém soudů pro 
investice a arbitrážní systémy jsou pro 
malé a střední podniky téměř nepřístupné;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Dita Charanzová

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá obě strany, aby se zavázaly, 
že vytvoří programy činností v oblasti 
spolupráce zaměřené na zlepšení kapacit 
a podmínek, které ženám umožní využívat 
příležitostí vytvořených dohodou, včetně 
podpory budování kapacit a zvyšování 
dovedností žen v práci a v podnikání, 
zlepšení zastoupení žen v rozhodovacích 
procesech a funkcích, zlepšení přístupu, 
účasti a vedoucího postavení žen v oblasti 
vědy, technologií a inovací; vytváření 
analýz a statistik zaměřených na rovnost 
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žen a mužů v souvislosti s investicemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Jude Kirton-Darling

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že schválení této 
dohody bude základem kvalitní ochrany 
investorů a jejich investic na obou 
stranách, a zároveň bude vládám 
zaručeno právo na regulaci;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že schválení této 
dohody bude základem kvalitní ochrany 
investorů a jejich investic na obou 
stranách, a zároveň bude vládám 
zaručeno právo na regulaci;

14. domnívá se, že schválení této 
dohody bude základem ochrany investorů a 
jejich investic; na druhé straně je toho 
názoru, že po vydání stanoviska SDEU k 
dohodě CETA zůstávají stále 
nezodpovězeny důležité otázky, například 
i) dopady toho, že soudci v systému soudů 
pro investice nejsou vázáni rozsudky ESD, 
a skutečnost, že tudíž mohou dospět k 
závěrům, které budou v rozporu s 
výkladem SDEU; ii) důsledky případů, 
kdy soudci v systému soudů pro investice 
zpochybní míru ochrany stanovenou EU a 
na základě toho přiznají nárok na 
odškodné; iii) jak zajistit, že budou soudci 
v systému soudů pro investice rozhodovat 
v souladu s výkladem SDEU; je proto 
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přesvědčen, že by se měl ještě před 
ratifikací stát součástí dohody protokol 
vyjasňující tyto otázky v podobě 
výkladového nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Daniel Caspary

Návrh usnesení
 Paragraph 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že schválení této 
dohody bude základem kvalitní ochrany 
investorů a jejich investic na obou 
stranách, a zároveň bude vládám zaručeno 
právo na regulaci;

14. domnívá se, že schválení této 
dohody bude základem kvalitní ochrany 
investorů a jejich investic na obou 
stranách, a zároveň bude vládám zaručeno 
právo na regulaci; vyzývá členské státy k 
urychlené ratifikaci dohody ve snaze 
zajistit, aby mohly všechny zúčastněné 
strany co nejdříve využívat veškerých 
jejích přínosů;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že schválení této 
dohody bude základem kvalitní ochrany 
investorů a jejich investic na obou 
stranách, a zároveň bude vládám 
zaručeno právo na regulaci;

14. domnívá se, že schválení této 
dohody dá investorům privilegované 
postavení a může ohrozit právo vlád na 
regulaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Karin Karlsbro, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi Cañas, Urmas Paet, Elsi 
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Katainen, Svenja Hahn, Dita Charanzová

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vítá dohodu, na jejímž základě 
vznikne více svobodných a spravedlivých 
obchodních příležitostí mezi EU a 
Vietnamem; naléhavě vyzývá Evropský 
parlament, aby udělil souhlas s uzavřením 
dohody, vzhledem k tomu, že Vietnam 
podniká kroky ke zlepšení situace v oblasti 
občanských a pracovních práv v rámci 
úsilí o plnění svých závazků;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. neudělí  souhlas, dokud nebude 
dohoda o ochraně investic doplněna 
o  nezávislý mechanismus monitorování 
a mechanismu pro podávání stížností;

Or. en


