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Τροπολογία 1
Saskia Bricmont

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη γνώμη του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
της 30ης Απριλίου 2019, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 παράγραφος 11 της ΣΛΕΕ, η 
οποία ζητήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2017 
από το Βασίλειο του Βελγίου,

Or. en

Τροπολογία 2
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 14ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την 
ελευθερία έκφρασης στο Βιετνάμ, και 
ιδίως την υπόθεση του Nguyen Van Hoa8,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 14ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την 
ελευθερία της έκφρασης στο Βιετνάμ, και 
ιδίως την υπόθεση του Nguyen Van Hoa8 
στο οποίο καταδικάζει την καταδίκη του 
σε κάθειρξη επτά ετών επειδή άσκησε 
νόμιμα το δικαίωμά του στην ελευθερία 
της έκφρασης· «εκφράζει την ανησυχία 
της Ευρώπης για την αύξηση του 
αριθμού των κρατήσεων» (οι οποίες 
αυξήθηκαν με ακόμη πιο γρήγορο ρυθμό 
από το 2017)· «καλεί τις αρχές του 
Βιετνάμ να απελευθερώσουν όλους τους 
πολίτες που κρατούνται επειδή άσκησαν 
ειρηνικά το δικαίωμά τους στην 
ελευθερία της έκφρασης»· «εκφράζει τις 
σοβαρές ανησυχίες του για την 
εκτεταμένη εφαρμογή των διατάξεων 
περί εθνικής ασφάλειας του Ποινικού 
Κώδικα του Βιετνάμ» και προτρέπει την 
κυβέρνηση του Βιετνάμ να τον 
αναθεωρήσει εκ βάθρων, «καταγγέλλει το 
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γεγονός ότι το Βιετνάμ χρησιμοποιεί τη 
θανατική ποινή», υπενθυμίζει τη σημασία 
του διαλόγου για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα μεταξύ της ΕΕ και του 
Βιετνάμ ως βασικού μέσου το οποίο 
πρέπει να χρησιμοποιείται προκειμένου 
να ενθαρρύνεται το Βιετνάμ να 
υλοποιήσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις,

_________________ _________________
8 ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 73. 8 ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 73.

Or. en

Τροπολογία 3
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 15ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με το 
Βιετνάμ, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση 
των πολιτικών κρατουμένων9,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 15ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με το 
Βιετνάμ ιδίως όσον αφορά την κατάσταση 
των πολιτικών κρατουμένων9 εκφράζει 
την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι 
«οι αρχές του Βιετνάμ συνεχίζουν τη 
φυλάκιση, την κράτηση, την 
παρενόχληση και τον εκφοβισμό 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, 
συντακτών ιστολογίων, δικηγόρων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και ακτιβιστών 
της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα»· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του από το 
προηγούμενο έτος «προς τις αρχές του 
Βιετνάμ να θέσουν τέρμα σε κάθε 
περιορισμό και παρενόχληση σε βάρος 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων»· και ακόμη μία φορά 
«καλεί τις αρχές του Βιετνάμ να 
καταργήσουν, να αναθεωρήσουν ή να 
τροποποιήσουν όλους τους 
καταπιεστικούς νόμους» και να 
απελευθερώσουν όλους τους πολιτικούς 
κρατούμενους, χωρίς όμως να υπάρξουν 
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απτά αποτελέσματα πέραν της σιωπής 
και της συνεχιζόμενης καταστολής,

_________________ _________________
9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2018)0459.

9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2018)0459.

Or. en

Τροπολογία 4
Saskia Bricmont

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τον 
τίτλο V σχετικά με την εξωτερική δράση 
της Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τον 
τίτλο V σχετικά με την εξωτερική δράση 
της Ένωσης και ιδιαίτερα το άρθρο 21,

Or. en

Τροπολογία 5
Saskia Bricmont

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου, της 20ης Ιουνίου 2016, 
σχετικά με την παιδική εργασία τα οποία 
ενθαρρύνουν την Επιτροπή να συνεχίζει 
να διερευνά τρόπους για την 
αποτελεσματικότερη χρήση των 
εμπορικών μέσων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, για 
την καταπολέμηση της παιδικής 
εργασίας,

Or. en
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Τροπολογία 6
Saskia Bricmont

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου, της 9ης Απριλίου 2019, 
με τίτλο «Προς μια ολοένα και πιο 
βιώσιμη Ένωση έως το 2030» στα οποία 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για 
επιτάχυνση της εφαρμογής της Ατζέντας 
του 2030 σε παγκόσμιο και εσωτερικό 
επίπεδο, ως ύψιστη προτεραιότητα της 
ΕΕ, προς όφελος των πολιτών της και για 
τη διατήρηση της αξιοπιστίας της εντός 
της Ευρώπης και παγκόσμια,

Or. en

Τροπολογία 7
Saskia Bricmont

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 20 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου για τις επιχειρήσεις και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 20ης 
Ιουνίου 2016, σύμφωνα με τα οποία η ΕΕ 
αναγνωρίζει ότι ο σεβασμός των 
επιχειρήσεων προς τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και η ενσωμάτωσή τους στις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες και στις 
αλυσίδες αξίας και εφοδιασμού είναι 
απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
την επίτευξη των ΣΒΑ. Όλες οι εταιρικές 
σχέσεις για την υλοποίηση των ΣΒΑ θα 
πρέπει να βασίζονται στον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά 
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και ότι το Συμβούλιο ενθαρρύνει τις 
εταιρείες της ΕΕ να δημιουργήσουν 
μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών σε 
επιχειρησιακό επίπεδο, ή να 
δημιουργήσουν, μεταξύ των εταιριών, 
κοινές πρωτοβουλίες για υποβολή 
καταγγελιών,

Or. en

Τροπολογία 8
Saskia Bricmont

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
επιστολή ανάθεσης καθηκόντων που 
εστάλη σε όλους τους ορισθέντες 
Επιτρόπους, η εκλεγείσα πρόεδρος von 
der Leyen τόνιζε ότι κάθε Επίτροπος θα 
εξασφαλίσει την υλοποίηση των Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών στο πλαίσιο του τομέα πολιτικής 
του·

Or. en

Τροπολογία 9
Jude Kirton-Darling

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
κατατάσσεται πέμπτη ανάμεσα στους 80 
άμεσους ξένους επενδυτές στο Βιετνάμ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
κατατάσσεται πέμπτη ανάμεσα στους 80 
άμεσους ξένους επενδυτές στο Βιετνάμ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το Χονγκ Κόνγκ, 
το οποίο επένδυσε στο Βιετνάμ 
περισσότερο από όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ μαζί, κατά το 2018, σύνηψε 
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πρόσφατα επενδυτική συμφωνία με τον 
ASEAN στην οποία δεν περιλαμβάνεται 
μηχανισμός επίλυσης διαφορών 
επενδυτή-κράτους ή οποιοδήποτε άλλο 
είδος επίλυσης διαφορών βάσει 
μηχανισμού διαιτησίας·

Or. en

Τροπολογία 10
Emmanuel Maurel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ 
είναι μια ακμάζουσα οικονομία με την 
ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεσαία τάξη 
στον ASEAN και έχει ένα νέο και 
δυναμικό εργατικό δυναμικό, υψηλό 
ποσοστό αλφαβητισμού, υψηλά επίπεδα 
εκπαίδευσης, συγκριτικά χαμηλούς 
μισθούς, καλές συγκοινωνιακές συνδέσεις 
και κεντρική θέση εντός του ASEAN·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βιετνάμ 
είναι μια ακμάζουσα οικονομία με την 
ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεσαία τάξη 
στον ASEAN και έχει ένα νέο και 
δυναμικό εργατικό δυναμικό, υψηλό 
ποσοστό αλφαβητισμού, υψηλά επίπεδα 
εκπαίδευσης, συγκριτικά χαμηλούς 
μισθούς, που θα αποτελέσουν, σε 
συνδυασμό με το πέρας επιβολής όλων 
των δασμών, ένα ισχυρό κίνητρο για τις 
εταιρείες της ΕΕ να εξάγουν 
περισσότερες ευρωπαϊκές θέσεις 
εργασίας από τον τομέα της μεταποίησης, 
καλές συγκοινωνιακές συνδέσεις και 
κεντρική θέση εντός του ASEAN·

Or. en

Τροπολογία 11
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
υποδομή και οι επενδυτικές ανάγκες του 
Βιετνάμ υπερβαίνουν μαζικά τους 
δημόσιους πόρους που είναι σήμερα 
διαθέσιμοι·

Or. en

Τροπολογία 12
Emmanuel Maurel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2017, 
το Βιετνάμ έλαβε ΑΞΕ αξίας ίσης με το 
8 % του ΑΕΠ του – ποσοστό υπερδιπλάσιο 
του ποσοστού που έλαβαν οικονομίες 
παρόμοιας κλίμακας στην περιοχή·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2017, 
το Βιετνάμ έλαβε ΑΞΕ αξίας ίσης με το 
8 % του ΑΕΠ του – ποσοστό υπερδιπλάσιο 
του ποσοστού που έλαβαν οικονομίες 
παρόμοιας κλίμακας στην περιοχή – όπου 
η Κίνα έχει αναδειχθεί ως πρώτος τη 
τάξει ξένος επενδυτής, ιδίως στον τομέα 
της μεταποίησης, κάτι που προσφέρει 
στις κινεζικές εταιρείες ακόμη 
περισσότερες ικανότητες εξαγωγής προς 
την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 13
Emmanuel Maurel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. εκφράζοντας την ικανοποίησή του 
για το γεγονός ότι το περιβάλλον για το 
εμπόριο, τις επιχειρήσεις και τις 
επενδύσεις έχει βελτιωθεί σημαντικά στο 
Βιετνάμ τις τελευταίες δεκαετίες·

Ε. σημειώνει το γεγονός ότι σε 
αντίθεση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία 
της κοινωνίας των πολιτών το περιβάλλον 
για το εμπόριο, τις επιχειρήσεις και τις 
επενδύσεις έχει βελτιωθεί σημαντικά στο 
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Βιετνάμ τις τελευταίες δεκαετίες·

Or. en

Τροπολογία 14
Saskia Bricmont

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
χαλυβουργείο της Formosa που ανήκει σε 
ταϊβανέζικη εταιρεία προκάλεσε μαζική 
περιβαλλοντική καταστροφή με 
απόρριψη χημικών αποβλήτων στη 
θάλασσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
περιβαλλοντικές και οικονομικές 
συνέπειες ήταν τεράστιες για την 
επιβίωση πολλών μικρών αλιέων και 
αλιέων που ασκούν το επάγγελμά τους με 
παραδοσιακά μέσα· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι αρχές του Βιετνάμ κατέστειλαν 
βίαια τις πολιτικές διαμαρτυρίες που 
ακολούθησαν και προέβησαν σε 
συλλήψεις, σε βαθμό που ήγειρε 
ανησυχίες στη διεθνή κοινότητα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαστικό 
σύστημα του Βιετνάμ δεν επιτρέπει την 
ύπαρξη κατάλληλων μηχανισμών 
προσφυγής για τα θύματα των 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και σε σχέση 
με οικονομικές δραστηριότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αποφάσισε να μην διενεργήσει 
εκτίμηση επιπτώσεων όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στη ΣΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 15
Daniel Caspary
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται 
για τη δεύτερη «αυτοτελή συμφωνία 
προστασία των επενδύσεων» που 
συνάπτεται μεταξύ της ΕΕ και τρίτης 
χώρας κατόπιν συζητήσεων των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σχετικά με 
τη νέα αρχιτεκτονική των ΣΕΣ της ΕΕ, 
βάσει της γνώμης 2/15 του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) της 16ης 
Μαΐου 2017·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται 
– μετά τη Συμφωνία Προστασίας των 
Επενδύσεων ΕΕ-Σιγκαπούρης – για τη 
δεύτερη «αυτοτελή συμφωνία προστασία 
των επενδύσεων» που συνάπτεται μεταξύ 
της ΕΕ και τρίτης χώρας κατόπιν 
συζητήσεων των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων σχετικά με τη νέα αρχιτεκτονική 
των ΣΕΣ της ΕΕ, βάσει της γνώμης 2/15 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΔΕΕ) της 16ης Μαΐου 2017, που θα 
αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις 
μελλοντικές δεσμεύσεις της ΕΕ με τους 
εμπορικούς της εταίρους·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συμφωνία βασίζεται στις διατάξεις για την 
προστασία των επενδύσεων που 
περιλαμβάνονται στη συνολική οικονομική 
και εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά 
(ΣΟΕΣ), η οποία κυρώθηκε από το 
Κοινοβούλιο στις 15 Φεβρουαρίου 2017·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συμφωνία βασίζεται στις διατάξεις για την 
προστασία των επενδύσεων που 
περιλαμβάνονται στη συνολική οικονομική 
και εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά 
(ΣΟΕΣ), η οποία κυρώθηκε από το 
Κοινοβούλιο στις 15 Φεβρουαρίου 2017· 
τονίζει ότι το νέο σύστημα δημόσιων 
επενδύσεων ενσωματώθηκε στην ήδη 
οριστική συμφωνία CETA ως 
αποτέλεσμα των προσπαθειών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και κατά 
συνέπεια αντικατέστησε τον παλιό, 
ιδιωτικού χαρακτήρα, μηχανισμό 
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επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών 
και κράτους (ISDS)·

Or. en

Τροπολογία 17
Jude Kirton-Darling

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συμφωνία βασίζεται στις διατάξεις για την 
προστασία των επενδύσεων που 
περιλαμβάνονται στη συνολική οικονομική 
και εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά 
(ΣΟΕΣ), η οποία κυρώθηκε από το 
Κοινοβούλιο στις 15 Φεβρουαρίου 2017·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συμφωνία βασίζεται στις διατάξεις για την 
προστασία των επενδύσεων που 
περιλαμβάνονται στη συνολική οικονομική 
και εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά 
(ΣΟΕΣ), η οποία κυρώθηκε από το 
Κοινοβούλιο στις 15 Φεβρουαρίου 2017· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο «Σύστημα 
Επενδυτικών Δικαστηρίων» δεν έχει 
δοκιμαστεί, καθώς ούτε οι σχετικές 
διατάξεις της CETA ούτε της ΣΠΕ με τη 
Σιγκαπούρη·βρίσκονται επί του παρόντος 
σε ισχύ·

Or. en

Τροπολογία 18
Saskia Bricmont

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συμφωνία βασίζεται στις διατάξεις για την 
προστασία των επενδύσεων που 
περιλαμβάνονται στη συνολική οικονομική 
και εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά 
(ΣΟΕΣ), η οποία κυρώθηκε από το 
Κοινοβούλιο στις 15 Φεβρουαρίου 2017·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συμφωνία βασίζεται στις διατάξεις για την 
προστασία των επενδύσεων που 
περιλαμβάνονται στη συνολική οικονομική 
και εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά 
(ΣΟΕΣ), η οποία κυρώθηκε από το 
Κοινοβούλιο στις 15 Φεβρουαρίου 2017 
της οποίας η κύρωση ακόμη εκκρεμεί σε 
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πολλά κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 19
Jude Kirton-Darling

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συμφωνία θα αντικαταστήσει τις 
υπάρχουσες διμερείς επενδυτικές 
συμφωνίες μεταξύ 21 κρατών μελών της 
ΕΕ και του Βιετνάμ, οι οποίες δεν 
περιλαμβάνουν τη νέα προσέγγιση της ΕΕ 
όσον αφορά την προστασία των 
επενδύσεων και τον μηχανισμό επιβολής 
της, το Σύστημα Επενδυτικών 
Δικαστηρίων (ΣΕΔ)·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συμφωνία θα αντικαταστήσει τις 
υπάρχουσες διμερείς επενδυτικές 
συμφωνίες μεταξύ 22 κρατών μελών της 
ΕΕ και του Βιετνάμ, οι οποίες δεν 
περιλαμβάνουν τη νέα προσέγγιση της ΕΕ 
όσον αφορά την προστασία των 
επενδύσεων και τον μηχανισμό επιβολής 
της, το Σύστημα Επενδυτικών 
Δικαστηρίων (ΣΕΔ)· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι 6 κράτη μέλη της ΕΕ δεν διατηρούν 
αυτή τη στιγμή επενδυτική συμφωνία με 
το Βιετνάμ (Κύπρος, Κροατία, Ιρλανδία, 
Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβενία) και, ως εκ 
τούτου, υπόκεινται σε επίλυση διαφορών 
μέσω μηχανισμού διαιτησίας για πρώτη 
φορά, ως αποτέλεσμα της ΣΠΕ ΕΕ-
Βιετνάμ·

Or. en

Τροπολογία 20
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων 
(ΣΕΔ) της ΕΕ παραμένει ένα σύστημα 
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επενδυτικής διαιτησίας·

Or. en

Τροπολογία 21
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες έχουν ασκηθεί 
αγωγές δισεκατομμυρίων δολαρίων από 
επενδυτές, για την εικαζόμενη ζημία στο 
εταιρικό κέρδος εξαιτίας της νομοθεσίας 
και των κυβερνητικών μέτρων τα οποία 
είναι προς το δημόσιο συμφέρον·

Or. en

Τροπολογία 22
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τη ΔΗΕΕΑ, οι νέες υποθέσεις επίλυσης 
διαφορών επενδυτή-κράτους (ΕΔΕΚ), για 
το 2018, κινήθηκαν κατά 41 χωρών και, 
όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, οι 
περισσότερες νέες υποθέσεις κινήθηκαν 
κατά αναπτυσσόμενων χωρών και χωρών 
υπό μετασχηματισμό, κυρίως από 
επενδυτές ανεπτυγμένων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 23
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Saskia Bricmont

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 
Απριλίου 2019, το ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι ο 
μηχανισμός επίλυσης διαφορών μεταξύ 
επενδυτών και κρατών που προβλέπεται 
από τη ΣΟΕΣ συνάδει με το δίκαιο της 
ΕΕ14·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 30 
Απριλίου 2019, το ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι ο 
μηχανισμός επίλυσης διαφορών μεταξύ 
επενδυτών και κρατών που προβλέπεται 
από τη ΣΟΕΣ συνάδει με το δίκαιο της 
ΕΕ14· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΕΕ 
κατέληξε στο συμπέρασμα αυτό με βάση 
το γεγονός ότι, δεδομένου ότι η νομοθεσία 
της ΕΕ εδράζεται στις αρχές της 
αναλογικότητας και της αναγκαιότητας 
για την επίτευξη στόχων δημόσιας 
πολιτικής που κατακυρώνονται στις 
Συνθήκες, υπάρχει τεκμήριο 
συμβατότητας ως προς τις υποχρεώσεις 
προστασίας των επενδύσεων και ότι το 
ΣΕΔ δεν είναι αρμόδιο να δηλώνει το 
επίπεδο προστασίας του δημόσιου 
συμφέροντος που θεσπίζεται με μέτρα 
της ΕΕ που δεν συνάδουν με τη CETA·

_________________ _________________
14 Γνώμη του Δικαστηρίου της 30ής 
Απριλίου 2019, 1/17.

14 Γνώμη του Δικαστηρίου της 30ής 
Απριλίου 2019, 1/17.

Or. en

Τροπολογία 24
Jude Kirton-Darling

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέρη 
έχουν εκφράσει τη δέσμευσή τους να 
επιδιώξουν τη σύσταση Πολυμερούς 
Επενδυτικού Δικαστηρίου (ΠΕΔ) – 
πρωτοβουλία που υποστηρίζεται ένθερμα 
από το Κοινοβούλιο·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέρη 
έχουν εκφράσει τη δέσμευσή τους να 
επιδιώξουν τη σύσταση Πολυμερούς 
Επενδυτικού Δικαστηρίου (ΠΕΔ) – 
πρωτοβουλία που υποστηρίζεται ένθερμα 
από το Κοινοβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη 
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ότι η προσέγγιση αυτή υποστηρίχθηκε 
πλήρως μόνο από το 7,8 % του συνόλου 
των συμμετεχόντων στη δημόσια 
διαβούλευση που διοργάνωσε η Επιτροπή 
το 2017·

Or. en

Τροπολογία 25
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέρη 
έχουν εκφράσει τη δέσμευσή τους να 
επιδιώξουν τη σύσταση Πολυμερούς 
Επενδυτικού Δικαστηρίου (ΠΕΔ) – 
πρωτοβουλία που υποστηρίζεται ένθερμα 
από το Κοινοβούλιο·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέρη 
έχουν εκφράσει τη δέσμευσή τους να 
επιδιώξουν τη σύσταση Πολυμερούς 
Επενδυτικού Δικαστηρίου (ΠΕΔ) – 
πρωτοβουλία που υποστηρίχθηκε ένθερμα 
κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική 
περίοδο·

Or. en

Τροπολογία 26
Saskia Bricmont

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέρη 
έχουν εκφράσει τη δέσμευσή τους να 
επιδιώξουν τη σύσταση Πολυμερούς 
Επενδυτικού Δικαστηρίου (ΠΕΔ) – 
πρωτοβουλία που υποστηρίζεται ένθερμα 
από το Κοινοβούλιο·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέρη 
έχουν εκφράσει τη δέσμευσή τους να 
επιδιώξουν τη σύσταση Πολυμερούς 
Επενδυτικού Δικαστηρίου (ΠΕΔ)·

Or. en
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Τροπολογία 27
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέρη 
έχουν εκφράσει τη δέσμευσή τους να 
επιδιώξουν τη σύσταση Πολυμερούς 
Επενδυτικού Δικαστηρίου (ΠΕΔ) – 
πρωτοβουλία που υποστηρίζεται ένθερμα 
από το Κοινοβούλιο·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέρη 
έχουν εκφράσει τη δέσμευσή τους να 
επιδιώξουν τη σύσταση Πολυμερούς 
Επενδυτικού Δικαστηρίου (ΠΕΔ) – 
πρωτοβουλία που υποστηρίζεται ένθερμα 
και διαρκώς από το Κοινοβούλιο

Or. en

Τροπολογία 28
Iuliu Winkler, Enikő Győri, Massimiliano Salini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη νέα προσέγγιση της 
ΕΕ όσον αφορά την προστασία των 
επενδύσεων και τον μηχανισμό επιβολής 
της (ΣΕΔ), που αντικατέστησε τον 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών επενδυτή-
κράτους (ΕΔΕΚ)· υπογραμμίζει το γεγονός 
ότι το ΣΕΔ αντιπροσωπεύει έναν 
σύγχρονο, καινοτόμο και αναμορφωμένο 
μηχανισμό επίλυσης επενδυτικών 
διαφορών· σημειώνει ότι αυτό 
σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στο 
επίπεδο της ουσιαστικής προστασίας που 
παρέχεται στους επενδυτές και στον τρόπο 
επίλυσης των διαφορών επενδυτή-κράτους·

1. χαιρετίζει τη νέα προσέγγιση της 
ΕΕ όσον αφορά την προστασία των 
επενδύσεων και τον μηχανισμό επιβολής 
της (ΣΕΔ), που αντικατέστησε τον 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών επενδυτή-
κράτους (ΕΔΕΚ)· υπογραμμίζει το γεγονός 
ότι το ΣΕΔ αντιπροσωπεύει έναν 
σύγχρονο, καινοτόμο και αναμορφωμένο 
μηχανισμό επίλυσης επενδυτικών 
διαφορών· σημειώνει ότι αυτό 
σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στο 
επίπεδο της ουσιαστικής προστασίας που 
παρέχεται στους επενδυτές και στον τρόπο 
επίλυσης των διαφορών επενδυτή-κράτους· 
υπενθυμίζει ότι η σύσταση ενός 
ανεξάρτητου πολυμερούς επενδυτικού 
δικαστηρίου θα παρείχε μεγαλύτερη 
ασφάλεια δικαίου σε όλα τα μέρη· 
χαιρετίζει την ισχυρή δέσμευση του 
Βιετνάμ για το βασιζόμενο σε κανόνες 
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πολυμερές εμπορικό σύστημα·

Or. en

Τροπολογία 29
Jude Kirton-Darling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη νέα προσέγγιση της 
ΕΕ όσον αφορά την προστασία των 
επενδύσεων και τον μηχανισμό επιβολής 
της (ΣΕΔ), που αντικατέστησε τον 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών επενδυτή-
κράτους (ΕΔΕΚ)· υπογραμμίζει το γεγονός 
ότι το ΣΕΔ αντιπροσωπεύει έναν 
σύγχρονο, καινοτόμο και αναμορφωμένο 
μηχανισμό επίλυσης επενδυτικών 
διαφορών· σημειώνει ότι αυτό 
σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στο 
επίπεδο της ουσιαστικής προστασίας που 
παρέχεται στους επενδυτές και στον τρόπο 
επίλυσης των διαφορών επενδυτή-κράτους·

1. λαμβάνει υπό σημείωση τη νέα 
προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την 
προστασία των επενδύσεων και τον 
μηχανισμό επιβολής της (ΣΕΔ), που 
αντικατέστησε τον μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών επενδυτή-κράτους (ΕΔΕΚ)· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι το ΣΕΔ 
αντιπροσωπεύει έναν αναμορφωμένο 
μηχανισμό επίλυσης επενδυτικών 
διαφορών· σημειώνει ότι αυτό εισάγει 
κάποιες αλλαγές στο επίπεδο της 
ουσιαστικής προστασίας που παρέχεται 
στους επενδυτές και στον τρόπο επίλυσης 
των διαφορών επενδυτή-κράτους αν και 
δεν αντιμετωπίζει τις κύριες αδυναμίες 
της ΕΔΕΚ στο ότι το ΣΕΔ εξακολουθεί να 
έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της 
νομικής ισότητας και της ασφάλειας 
δικαίου που αποτελούν και τους 
ακρογωνιαίους λίθους του κράτους 
δικαίου·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη νέα προσέγγιση της 1. χαιρετίζει τη νέα προσέγγιση της 
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ΕΕ όσον αφορά την προστασία των 
επενδύσεων και τον μηχανισμό επιβολής 
της (ΣΕΔ), που αντικατέστησε τον 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών επενδυτή-
κράτους (ΕΔΕΚ)· υπογραμμίζει το γεγονός 
ότι το ΣΕΔ αντιπροσωπεύει έναν 
σύγχρονο, καινοτόμο και αναμορφωμένο 
μηχανισμό επίλυσης επενδυτικών 
διαφορών· σημειώνει ότι αυτό 
σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στο 
επίπεδο της ουσιαστικής προστασίας που 
παρέχεται στους επενδυτές και στον τρόπο 
επίλυσης των διαφορών επενδυτή-κράτους·

ΕΕ όσον αφορά την προστασία των 
επενδύσεων και τον μηχανισμό επιβολής 
της (ΣΕΔ), που αντικατέστησε τον 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών επενδυτή-
κράτους (ΕΔΕΚ)· υπογραμμίζει το γεγονός 
ότι το ΣΕΔ αντιπροσωπεύει έναν 
σύγχρονο, καινοτόμο και αναμορφωμένο 
μηχανισμό επίλυσης επενδυτικών 
διαφορών· σημειώνει ότι αυτό 
σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στο 
επίπεδο της ουσιαστικής προστασίας που 
παρέχεται στους επενδυτές και στον τρόπο 
επίλυσης των διαφορών επενδυτή-κράτους· 
εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής του μόλις 
που υπερβαίνει την μη διακριτική 
μεταχείριση μεταξύ ξένων και εγχώριων 
επενδυτών·

Or. en

Τροπολογία 31
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη νέα προσέγγιση της 
ΕΕ όσον αφορά την προστασία των 
επενδύσεων και τον μηχανισμό επιβολής 
της (ΣΕΔ), που αντικατέστησε τον 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών επενδυτή-
κράτους (ΕΔΕΚ)· υπογραμμίζει το γεγονός 
ότι το ΣΕΔ αντιπροσωπεύει έναν 
σύγχρονο, καινοτόμο και αναμορφωμένο 
μηχανισμό επίλυσης επενδυτικών 
διαφορών· σημειώνει ότι αυτό 
σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στο 
επίπεδο της ουσιαστικής προστασίας που 
παρέχεται στους επενδυτές και στον 
τρόπο επίλυσης των διαφορών επενδυτή-
κράτους·

1. σημειώνει ότι η νέα προσέγγιση 
της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των 
επενδύσεων και τον μηχανισμό επιβολής 
της (ΣΕΔ), που αντικατέστησε τον 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών επενδυτή-
κράτους (ΕΔΕΚ)· υπογραμμίζει το γεγονός 
ότι το ΣΕΔ αντιπροσωπεύει έναν 
μηχανισμό επίλυσης επενδυτικών 
διαφορών αρκετά παρόμοιο με τον 
προηγούμενο, δεδομένου ότι όπως και με 
τον ΕΔΕΚ παρέχει στους επενδυτές ένα 
παράλληλο και προνομιακό δικαστικό 
σύστημα και δεν προβλέπει μηχανισμό 
κυρώσεων κατά των επενδυτών που δεν 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τα 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα·
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Τροπολογία 32
Saskia Bricmont

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη νέα προσέγγιση της 
ΕΕ όσον αφορά την προστασία των 
επενδύσεων και τον μηχανισμό επιβολής 
της (ΣΕΔ), που αντικατέστησε τον 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών επενδυτή-
κράτους (ΕΔΕΚ)· υπογραμμίζει το γεγονός 
ότι το ΣΕΔ αντιπροσωπεύει έναν 
σύγχρονο, καινοτόμο και αναμορφωμένο 
μηχανισμό επίλυσης επενδυτικών 
διαφορών· σημειώνει ότι αυτό 
σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στο 
επίπεδο της ουσιαστικής προστασίας που 
παρέχεται στους επενδυτές και στον 
τρόπο επίλυσης των διαφορών επενδυτή-
κράτους·

1. σημειώνει τη νέα προσέγγιση της 
ΕΕ όσον αφορά την προστασία των 
επενδύσεων και τον μηχανισμό επιβολής 
της (ΣΕΔ), που αναμόρφωσε τον 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών επενδυτή-
κράτους (ΕΔΕΚ)· υπογραμμίζει το γεγονός 
ότι το ΣΕΔ αντιπροσωπεύει έναν 
σύγχρονο, καινοτόμο και αναμορφωμένο 
μηχανισμό επίλυσης επενδυτικών 
διαφορών ως προς τις διαδικαστικές 
ελλείψεις· σημειώνει ωστόσοότι αυτό 
διαιωνίζει την ασυμμετρία και 
ανισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων 
και των υποχρεώσεων των επενδυτών, 
καθώς μόνο τα δικαιώματα 
προστατεύονται, όπως συνέβαινε στο 
πλαίσιο της παλιάς ΕΔΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 33
Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει ότι η συμφωνία θα 
εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας 
των επενδύσεων και ασφάλεια δικαίου, 
ενώ παράλληλα θα διαφυλάξει το δικαίωμα 
των μερών να θεσπίζουν ρυθμίσεις και να 
επιδιώκουν θεμιτούς στόχους δημόσιας 

2. σημειώνει ότι η συμφωνία θα 
εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας 
των επενδύσεων και ασφάλεια δικαίου, 
ενώ παράλληλα θα διαφυλάξει το δικαίωμα 
των μερών να θεσπίζουν ρυθμίσεις και να 
επιδιώκουν θεμιτούς στόχους δημόσιας 
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πολιτικής, όπως η δημόσια υγεία και η 
προστασία του περιβάλλοντος· τονίζει ότι 
η συμφωνία θα εξασφαλίσει διαφάνεια και 
λογοδοσία·

πολιτικής, όπως η δημόσια υγεία και η 
προστασία του περιβάλλοντος· τονίζει ότι 
η συμφωνία θα εξασφαλίσει διαφάνεια και 
λογοδοσία· ζητεί από την Επιτροπή να 
λάβει περαιτέρω υπόψη την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
και την τήρηση της συμφωνίας του 
Παρισιού, διασφαλίζοντας το δικαίωμα 
των μερών να θεσπίζουν ρυθμίσεις, όπως 
έχει συμβεί με τη CETA·

Or. en

Τροπολογία 34
Iuliu Winkler, Enikő Győri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει ότι η συμφωνία θα 
εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας 
των επενδύσεων και ασφάλεια δικαίου, 
ενώ παράλληλα θα διαφυλάξει το δικαίωμα 
των μερών να θεσπίζουν ρυθμίσεις και να 
επιδιώκουν θεμιτούς στόχους δημόσιας 
πολιτικής, όπως η δημόσια υγεία και η 
προστασία του περιβάλλοντος· τονίζει ότι 
η συμφωνία θα εξασφαλίσει διαφάνεια και 
λογοδοσία·

2. σημειώνει ότι η συμφωνία θα 
εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας 
των επενδύσεων και ασφάλεια δικαίου, 
ενώ παράλληλα θα διαφυλάξει το δικαίωμα 
των μερών να θεσπίζουν ρυθμίσεις και να 
επιδιώκουν θεμιτούς στόχους δημόσιας 
πολιτικής, όπως η δημόσια υγεία και η 
προστασία του περιβάλλοντος· τονίζει ότι 
η συμφωνία θα εξασφαλίσει διαφάνεια και 
λογοδοσία· χαιρετίζει τη νέα προσέγγιση 
της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των 
επενδύσεων και τον μηχανισμό επιβολής 
της (ΣΕΔ), ο οποίος βελτιώνει την 
ποιότητα των επιμέρους προσεγγίσεων 
των διμερών επενδυτικών συμφωνιών 
που συνάπτονται από τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 35
Saskia Bricmont

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει ότι η συμφωνία θα 
εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας 
των επενδύσεων και ασφάλεια δικαίου, 
ενώ παράλληλα θα διαφυλάξει το 
δικαίωμα των μερών να θεσπίζουν 
ρυθμίσεις και να επιδιώκουν θεμιτούς 
στόχους δημόσιας πολιτικής, όπως η 
δημόσια υγεία και η προστασία του 
περιβάλλοντος· τονίζει ότι η συμφωνία θα 
εξασφαλίσει διαφάνεια και λογοδοσία·

2. σημειώνει ότι η συμφωνία θα 
εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας 
των επενδύσεων και ασφάλεια δικαίου· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
δεν έχει επιτευχθεί παρόμοιο επίπεδο 
φιλοδοξίας για την επιβολή των 
διατάξεων περί βιώσιμης ανάπτυξης· 
σημειώνει περαιτέρω ότι, σε αντίθεση με 
τη CETA, η ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ στερείται 
ενός κοινού ερμηνευτικού μέσου που 
παρέχει πρόσθετες εγγυήσεις στο 
δικαίωμα των μερών να θεσπίζουν 
ρυθμίσεις, κάτι που ελήφθη υπόψη από το 
ΔΕΕ για να εξαγάγει τα συμπεράσματά 
του σχετικά με τη CETA·

Or. en

Τροπολογία 36
Jude Kirton-Darling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει ότι η συμφωνία θα 
εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας 
των επενδύσεων και ασφάλεια δικαίου, 
ενώ παράλληλα θα διαφυλάξει το δικαίωμα 
των μερών να θεσπίζουν ρυθμίσεις και να 
επιδιώκουν θεμιτούς στόχους δημόσιας 
πολιτικής, όπως η δημόσια υγεία και η 
προστασία του περιβάλλοντος· τονίζει ότι 
η συμφωνία θα εξασφαλίσει διαφάνεια 
και λογοδοσία·

2. σημειώνει ότι η συμφωνία 
παρουσιάζεται ως μέσο το οποίο θα 
εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας 
των επενδύσεων και ασφάλεια δικαίου, 
ενώ παράλληλα θα διαφυλάξει το δικαίωμα 
των μερών να θεσπίζουν ρυθμίσεις και να 
επιδιώκουν θεμιτούς στόχους δημόσιας 
πολιτικής, όπως η δημόσια υγεία και η 
προστασία του περιβάλλοντος·σημειώνει 
δε, επίσης, ότι το σύστημα αυτό -
συμπεριλαμβανομένου του όρου περί 
δικαιώματος θέσπισης ρυθμίσεων- δεν 
έχει δοκιμαστεί πλήρως και τυγχάνει 
σημαντικών δημόσιων επικρίσεων·

Or. en
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Τροπολογία 37
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
 Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει ότι η συμφωνία θα 
εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας 
των επενδύσεων και ασφάλεια δικαίου, 
ενώ παράλληλα θα διαφυλάξει το δικαίωμα 
των μερών να θεσπίζουν ρυθμίσεις και να 
επιδιώκουν θεμιτούς στόχους δημόσιας 
πολιτικής, όπως η δημόσια υγεία και η 
προστασία του περιβάλλοντος· τονίζει ότι 
η συμφωνία θα εξασφαλίσει διαφάνεια και 
λογοδοσία·

2. σημειώνει ότι η συμφωνία θα 
εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας 
των επενδύσεων και ασφάλεια δικαίου, 
ενώ παράλληλα θα διαφυλάξει το δικαίωμα 
των μερών να θεσπίζουν ρυθμίσεις και να 
επιδιώκουν θεμιτούς στόχους δημόσιας 
πολιτικής, όπως η δημόσια υγεία, οι 
δημόσιες υπηρεσίες και η προστασία του 
περιβάλλοντος· τονίζει ότι η συμφωνία θα 
εξασφαλίσει διαφάνεια και λογοδοσία·

Or. en

Τροπολογία 38
Jude Kirton-Darling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η συμφωνία εγγυάται ότι 
οι επενδυτές της ΕΕ στο Βιετνάμ θα 
τυγχάνουν δίκαιης και ισότιμης 
μεταχείρισης και δεν θα υφίστανται 
διακρίσεις σε σχέση με τους 
Βιετναμέζους επενδυτές· σημειώνει ότι η 
συμφωνία προστατεύει δεόντως τους 
επενδυτές της ΕΕ από παράνομες 
απαλλοτριώσεις·

3. τονίζει ότι η συμφωνία εγγυάται ότι 
οι επενδυτές της ΕΕ στο Βιετνάμ θα 
τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης την οποία 
δεν έχουν στη διάθεσή τους οι εγχώριοι 
επενδυτές· σημειώνει ότι η συμφωνία 
περιέχει διατάξεις για να προστατεύει 
δεόντως τους επενδυτές της ΕΕ από 
παράνομες απαλλοτριώσεις, οι οποίες 
υπάρχουν ήδη στην εθνική νομοθεσία του 
Βιετνάμ· επισημαίνει ότι το κεφάλαιο II 
του νόμου του Βιετνάμ σχετικά με τις 
επενδύσεις παρέχει στους ξένους 
επενδυτές προστασία επενδύσεων η οποία 
είναι παρόμοια με αυτήν που έχουν στη 
διάθεσή τους οι τοπικοί επενδυτές, όπως 
η προστασία των περιουσιακών 
στοιχείων και των ακινήτων, του 
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επενδυτικού κεφαλαίου, του εισοδήματος 
και των άλλων νομίμων δικαιωμάτων και 
συμφερόντων των επενδυτών· σημειώνει 
ότι η νομοθεσία του Βιετνάμ ήδη 
απαγορεύει την απαλλοτρίωση μέσω 
διοικητικών μέτρων και προβλέπει 
δικαίωμα δίκαιης αποζημίωσης σε 
περιπτώσεις απαλλοτρίωσης για λόγους 
εθνικής άμυνας ή ασφάλειας (άρθρο 18.1, 
νόμος αριθ. 15/2008/QH12)· αναγνωρίζει 
ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα 
στην πρόσβαση σε ένδικα μέσα στο 
δικαστικό σύστημα του Βιετνάμ για τους 
ξένους και τους εγχώριους επενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 39
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η συμφωνία εγγυάται ότι 
οι επενδυτές της ΕΕ στο Βιετνάμ θα 
τυγχάνουν δίκαιης και ισότιμης 
μεταχείρισης και δεν θα υφίστανται 
διακρίσεις σε σχέση με τους Βιετναμέζους 
επενδυτές· σημειώνει ότι η συμφωνία 
προστατεύει δεόντως τους επενδυτές της 
ΕΕ από παράνομες απαλλοτριώσεις·

3. τονίζει ότι η συμφωνία εγγυάται ότι 
οι επενδυτές της ΕΕ στο Βιετνάμ θα 
τυγχάνουν δίκαιης και ισότιμης 
μεταχείρισης και σε αντίθεση με ότι ισχύει 
για τους Βιετναμέζους πολίτες, θα 
προστατεύονται από αρνησιδικία σε 
ποινικές ή αστικές διαδικασίες, από 
πρόδηλη αυθαιρεσία, από στοχοθετημένη 
διάκριση για λόγους όπως το φύλο, η 
φυλή ή οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, από 
καταχρηστική μεταχείριση, όπως 
καταναγκασμός και κατάχρηση εξουσίας 
και δεν θα υφίστανται διακρίσεις σε σχέση 
με τους Βιετναμέζους επενδυτές· 
σημειώνει ότι η συμφωνία, ενώ 
προστατεύει τους επενδυτές της ΕΕ από 
«έμμεση απαλλοτρίωση», μπορεί να 
αποδυναμώσει το δικαίωμα των μερών 
να θεσπίζουν ρυθμίσεις και να 
επιδιώκουν θεμιτούς στόχους δημόσιας 
πολιτικής, όπως η προστασία της 
δημόσιας υγείας, της εκπαίδευσης, των 
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εργασιακών δικαιωμάτων, της ασφάλειας 
και του περιβάλλοντος·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η συμφωνία εγγυάται ότι 
οι επενδυτές της ΕΕ στο Βιετνάμ θα 
τυγχάνουν δίκαιης και ισότιμης 
μεταχείρισης και δεν θα υφίστανται 
διακρίσεις σε σχέση με τους Βιετναμέζους 
επενδυτές· σημειώνει ότι η συμφωνία 
προστατεύει δεόντως τους επενδυτές της 
ΕΕ από παράνομες απαλλοτριώσεις·

3. τονίζει ότι η συμφωνία εγγυάται ότι 
οι επενδυτές της ΕΕ στο Βιετνάμ θα 
τυγχάνουν δίκαιης και ισότιμης 
μεταχείρισης και δεν θα υφίστανται 
διακρίσεις σε σχέση με τους Βιετναμέζους 
επενδυτές· σημειώνει ότι η συμφωνία 
προστατεύει δεόντως τους επενδυτές της 
ΕΕ από παράνομες απαλλοτριώσεις· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
προστασία από εισάγοντα διακρίσεις 
μέτρα δεν συμβαδίζει με τις υποχρεώσεις 
των επενδυτών να επιδεικνύουν τη 
δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τις 
βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές, 
σύμφωνα με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας, 
καθώς και τα περιβαλλοντικά πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 41
Saskia Bricmont

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η συμφωνία εγγυάται ότι 
οι επενδυτές της ΕΕ στο Βιετνάμ θα 
τυγχάνουν δίκαιης και ισότιμης 

3. τονίζει ότι η συμφωνία εγγυάται ότι 
οι επενδυτές της ΕΕ στο Βιετνάμ θα 
τυγχάνουν δίκαιης και ισότιμης 
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μεταχείρισης και δεν θα υφίστανται 
διακρίσεις σε σχέση με τους 
Βιετναμέζους επενδυτές· σημειώνει ότι η 
συμφωνία προστατεύει δεόντως τους 
επενδυτές της ΕΕ από παράνομες 
απαλλοτριώσεις·

μεταχείρισης που συνιστά υψηλότερο 
επίπεδο προστασίας από την εθνική 
μεταχείριση· σημειώνει ότι η συμφωνία 
προστατεύει δεόντως τους επενδυτές της 
ΕΕ από παράνομες απαλλοτριώσεις·

Or. en

Τροπολογία 42
Jude Kirton-Darling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο του 
ΣΕΔ, σχεδιάζεται η σύσταση μόνιμου 
επενδυτικού πρωτοβάθμιου και 
δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, των οποίων 
τα μέλη θα πρέπει να διαθέτουν προσόντα 
ανάλογα με εκείνα των δικαστών του 
Διεθνούς Δικαστηρίου, θα πρέπει να 
αποδεικνύουν την εμπειρογνωμοσύνη 
τους, όχι μόνο στο εμπορικό δίκαιο, αλλά 
και στο δημόσιο διεθνές δίκαιο, και θα 
πρέπει να τηρούν αυστηρούς κανόνες 
ανεξαρτησίας, αμεροληψίας, ακεραιότητας 
και δεοντολογικής συμπεριφοράς βάσει 
δεσμευτικού κώδικα δεοντολογίας, με 
σκοπό την πρόληψη άμεσων ή έμμεσων 
συγκρούσεων συμφερόντων·

4. υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο του 
ΣΕΔ, σχεδιάζεται η σύσταση μόνιμου 
επενδυτικού πρωτοβάθμιου και 
δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, των οποίων 
τα μέλη θα πρέπει να διαθέτουν προσόντα 
ανάλογα με εκείνα των δικαστών του 
Διεθνούς Δικαστηρίου, θα πρέπει να 
αποδεικνύουν την εμπειρογνωμοσύνη 
τους, όχι μόνο στο εμπορικό δίκαιο, αλλά 
και στο δημόσιο διεθνές δίκαιο, και θα 
πρέπει να τηρούν αυστηρούς κανόνες 
ανεξαρτησίας, αμεροληψίας, ακεραιότητας 
και δεοντολογικής συμπεριφοράς βάσει 
δεσμευτικού κώδικα δεοντολογίας, με 
σκοπό την πρόληψη άμεσων ή έμμεσων 
συγκρούσεων συμφερόντων· σημειώνει 
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών 
δήλωσε ότι ούτε ο διορισμός, ούτε η 
θητεία, ούτε η πάγια αμοιβή [που 
προβλέπεται από το πρότυπο ΣΕΔ] 
πληρούν τις απαιτήσεις της «Magna 
Carta των Δικαστών» για το 2010, του 
Συμβουλίου της Ευρώπης· υπενθυμίζει το 
ψήφισμα του 1985 των Ηνωμένων Εθνών 
για τις «Βασικές αρχές για την 
ανεξαρτησία της δικαιοσύνης» σύμφωνα 
με το οποίο: δεν θα συγκροτούνται 
δικαστήρια που δεν χρησιμοποιούν τις 
δεόντως καθιερωμένες δικονομικές 
διαδικασίες, προκειμένου να 
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μετατοπίζεται η δικαιοδοσία που ανήκει 
στα τακτικά δικαστήρια ή δικαιοδοτικά 
όργανα·

Or. en

Τροπολογία 43
Saskia Bricmont

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο του 
ΣΕΔ, σχεδιάζεται η σύσταση μόνιμου 
επενδυτικού πρωτοβάθμιου και 
δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, των οποίων 
τα μέλη θα πρέπει να διαθέτουν προσόντα 
ανάλογα με εκείνα των δικαστών του 
Διεθνούς Δικαστηρίου, θα πρέπει να 
αποδεικνύουν την εμπειρογνωμοσύνη 
τους, όχι μόνο στο εμπορικό δίκαιο, αλλά 
και στο δημόσιο διεθνές δίκαιο, και θα 
πρέπει να τηρούν αυστηρούς κανόνες 
ανεξαρτησίας, αμεροληψίας, ακεραιότητας 
και δεοντολογικής συμπεριφοράς βάσει 
δεσμευτικού κώδικα δεοντολογίας, με 
σκοπό την πρόληψη άμεσων ή έμμεσων 
συγκρούσεων συμφερόντων·

4. υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο του 
ΣΕΔ, σχεδιάζεται η σύσταση μόνιμου 
επενδυτικού πρωτοβάθμιου και 
δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, των οποίων 
τα μέλη θα πρέπει να διαθέτουν προσόντα 
ανάλογα με εκείνα των δικαστών του 
Διεθνούς Δικαστηρίου, θα πρέπει να 
αποδεικνύουν την εμπειρογνωμοσύνη 
τους, όχι μόνο στο εμπορικό δίκαιο, αλλά 
και στο δημόσιο διεθνές δίκαιο, και θα 
πρέπει να τηρούν αυστηρούς κανόνες 
ανεξαρτησίας, αμεροληψίας, ακεραιότητας 
και δεοντολογικής συμπεριφοράς βάσει 
δεσμευτικού κώδικα δεοντολογίας, με 
σκοπό την πρόληψη άμεσων ή έμμεσων 
συγκρούσεων συμφερόντων· εκφράζει την 
ανησυχία του για την αδυναμία των 
δικαστών του Βιετνάμ να συμμορφωθούν 
με όλες αυτές τις απαιτήσεις, δεδομένης 
της κατάστασης του δικαστικού 
συστήματος και του κράτους δικαίου στη 
χώρα· υπενθυμίζει ότι η ανεξαρτησία των 
δικαστών αποτελεί ένα από τα κριτήρια 
που έλαβε υπόψη του το ΔΕΕ για να 
συναγάγει τα συμπεράσματά του σχετικά 
με τη συμβατότητα της CETA·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο του 
ΣΕΔ, σχεδιάζεται η σύσταση μόνιμου 
επενδυτικού πρωτοβάθμιου και 
δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, των οποίων 
τα μέλη θα πρέπει να διαθέτουν προσόντα 
ανάλογα με εκείνα των δικαστών του 
Διεθνούς Δικαστηρίου, θα πρέπει να 
αποδεικνύουν την εμπειρογνωμοσύνη 
τους, όχι μόνο στο εμπορικό δίκαιο, αλλά 
και στο δημόσιο διεθνές δίκαιο, και θα 
πρέπει να τηρούν αυστηρούς κανόνες 
ανεξαρτησίας, αμεροληψίας, ακεραιότητας 
και δεοντολογικής συμπεριφοράς βάσει 
δεσμευτικού κώδικα δεοντολογίας, με 
σκοπό την πρόληψη άμεσων ή έμμεσων 
συγκρούσεων συμφερόντων·

4. υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο του 
ΣΕΔ, σχεδιάζεται η σύσταση μόνιμου 
επενδυτικού πρωτοβάθμιου και 
δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, των οποίων 
τα μέλη θα πρέπει να διαθέτουν προσόντα 
ανάλογα με εκείνα των δικαστών του 
Διεθνούς Δικαστηρίου, θα πρέπει να 
αποδεικνύουν την εμπειρογνωμοσύνη 
τους, όχι μόνο στο εμπορικό δίκαιο, αλλά 
και στο δημόσιο διεθνές δίκαιο, και θα 
πρέπει να τηρούν αυστηρούς κανόνες 
ανεξαρτησίας, αμεροληψίας, ακεραιότητας 
και δεοντολογικής συμπεριφοράς βάσει 
δεσμευτικού κώδικα δεοντολογίας, με 
σκοπό την πρόληψη άμεσων ή έμμεσων 
συγκρούσεων συμφερόντων· τονίζει ότι το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διαβλέπει το ΣΕΔ 
σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της 
ΕΕ όπως διατυπώθηκε στη γνωμοδότηση 
1/17 του Δικαστηρίου·

Or. en

Τροπολογία 45
Iuliu Winkler, Enikő Győri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τους κανόνες διαφάνειας που θα 
εφαρμόζονται στις διαδικασίες ενώπιον 
των δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων 
διατάξεων που εξασφαλίζουν ότι τα 
δικόγραφα θα δίνονται στη δημοσιότητα, 
οι ακροάσεις θα πραγματοποιούνται 
δημόσια και τα ενδιαφερόμενα μέρη θα 
μπορούν να υποβάλλουν υπομνήματα· 

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τους κανόνες διαφάνειας που θα 
εφαρμόζονται στις διαδικασίες ενώπιον 
των δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων 
διατάξεων που εξασφαλίζουν ότι τα 
δικόγραφα θα δίνονται στη δημοσιότητα, 
οι ακροάσεις θα πραγματοποιούνται 
δημόσια και τα ενδιαφερόμενα μέρη θα 
μπορούν να υποβάλλουν υπομνήματα· 
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πιστεύει ότι η ενίσχυση της διαφάνειας θα 
συμβάλει στην εδραίωση της 
εμπιστοσύνης των πολιτών στο σύστημα, 
καθώς και στη διασφάλιση του ότι όλα τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και οι πτυχές της 
βιώσιμης ανάπτυξης λαμβάνονται 
αποτελεσματικά υπόψη από τα επενδυτικά 
δικαστήρια·

πιστεύει ότι η ενίσχυση της διαφάνειας θα 
συμβάλει στην εδραίωση της 
εμπιστοσύνης των πολιτών στο σύστημα, 
καθώς και στη διασφάλιση του ότι όλα τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και οι πτυχές της 
βιώσιμης ανάπτυξης λαμβάνονται 
αποτελεσματικά υπόψη από τα επενδυτικά 
δικαστήρια· εκφράζει επίσης την 
ικανοποίησή του για τη σαφήνεια όσον 
αφορά τους λόγους για τους οποίους ένας 
επενδυτής μπορεί να ασκεί προσφυγή, 
γεγονός που εξασφαλίζει μεγαλύτερη 
διαφάνεια και δικαιοσύνη κατά τη 
διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 46
Jude Kirton-Darling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τους κανόνες διαφάνειας που θα 
εφαρμόζονται στις διαδικασίες ενώπιον 
των δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων 
διατάξεων που εξασφαλίζουν ότι τα 
δικόγραφα θα δίνονται στη δημοσιότητα, 
οι ακροάσεις θα πραγματοποιούνται 
δημόσια και τα ενδιαφερόμενα μέρη θα 
μπορούν να υποβάλλουν υπομνήματα· 
πιστεύει ότι η ενίσχυση της διαφάνειας θα 
συμβάλει στην εδραίωση της 
εμπιστοσύνης των πολιτών στο σύστημα, 
καθώς και στη διασφάλιση του ότι όλα τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και οι πτυχές της 
βιώσιμης ανάπτυξης λαμβάνονται 
αποτελεσματικά υπόψη από τα επενδυτικά 
δικαστήρια·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τους κανόνες διαφάνειας που θα 
εφαρμόζονται στις διαδικασίες ενώπιον 
των δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων 
διατάξεων που εξασφαλίζουν ότι τα 
δικόγραφα θα δίνονται στη δημοσιότητα, 
οι ακροάσεις θα πραγματοποιούνται 
δημόσια και τα ενδιαφερόμενα μέρη θα 
μπορούν να υποβάλλουν υπομνήματα· 
πιστεύει ότι η ενίσχυση της διαφάνειας 
μπορεί να συμβάλει στην εδραίωση της 
εμπιστοσύνης των πολιτών στο σύστημα, 
καθώς και στη διασφάλιση του ότι όλα τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και οι πτυχές της 
βιώσιμης ανάπτυξης λαμβάνονται υπόψη 
από τα επενδυτικά δικαστήρια χωρίς 
ωστόσο καμία εγγύηση ότι οι ανησυχίες 
αυτές θα ληφθούν υπόψη με σωστό τρόπο 
σε οποιαδήποτε απόφαση του 
επενδυτικού δικαστηρίου (ΣΕΔ)·
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Or. en

Τροπολογία 47
Saskia Bricmont

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τους κανόνες διαφάνειας που θα 
εφαρμόζονται στις διαδικασίες ενώπιον 
των δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων 
διατάξεων που εξασφαλίζουν ότι τα 
δικόγραφα θα δίνονται στη δημοσιότητα, 
οι ακροάσεις θα πραγματοποιούνται 
δημόσια και τα ενδιαφερόμενα μέρη θα 
μπορούν να υποβάλλουν υπομνήματα· 
πιστεύει ότι η ενίσχυση της διαφάνειας θα 
συμβάλει στην εδραίωση της 
εμπιστοσύνης των πολιτών στο σύστημα, 
καθώς και στη διασφάλιση του ότι όλα τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και οι πτυχές της 
βιώσιμης ανάπτυξης λαμβάνονται 
αποτελεσματικά υπόψη από τα 
επενδυτικά δικαστήρια·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τους κανόνες διαφάνειας που θα 
εφαρμόζονται στις διαδικασίες ενώπιον 
των δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων 
διατάξεων που εξασφαλίζουν ότι τα 
δικόγραφα θα δίνονται στη δημοσιότητα, 
οι ακροάσεις θα πραγματοποιούνται 
δημόσια και τα ενδιαφερόμενα μέρη θα 
μπορούν να υποβάλλουν υπομνήματα· 
πιστεύει ότι η αύξηση της διαφάνειας θα 
εμπνεύσει την εμπιστοσύνη του κοινού στο 
σύστημα· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
άλλες πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης δεν 
καλύπτονται από το ΣΕΔ στο πλαίσιο των 
ουσιαστικών υποχρεώσεων των 
επενδυτών·

Or. en

Τροπολογία 48
Saskia Bricmont

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι τρίτα μέρη, όπως 
οργανώσεις εργαζομένων και 
περιβαλλοντικές οργανώσεις, μπορούν να 
συμβάλουν στις διαδικασίες του ΣΕΔ μέσω 
της υποβολής φιλικών (amicus curiae) 
παρατηρήσεων·

6. τονίζει ότι τρίτα μέρη, όπως 
οργανώσεις εργαζομένων και 
περιβαλλοντικές οργανώσεις, μπορούν να 
συμβάλουν στις διαδικασίες του ΣΕΔ μέσω 
της υποβολής φιλικών (amicus curiae) 
παρατηρήσεων αλλά χωρίς να διαθέτουν 
το νομικό καθεστώς που απαιτεί το 
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δικαστήριο· υπογραμμίζει ότι το 
επενδυτικό δικαστήριο εξακολουθεί να 
αποτελεί ξεχωριστό σύστημα μόνο για 
τους αλλοδαπούς επενδυτές· ζητεί να 
εξισορροπούνται τα δικαιώματα των 
επενδυτών από έναν ισοδύναμο νομικό 
μηχανισμό στον οποίο έχουν πρόσβαση οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη για την επιβολή των 
υποχρεώσεων των επενδυτών·

Or. en

Τροπολογία 49
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι τρίτα μέρη, όπως 
οργανώσεις εργαζομένων και 
περιβαλλοντικές οργανώσεις, μπορούν να 
συμβάλουν στις διαδικασίες του ΣΕΔ μέσω 
της υποβολής φιλικών (amicus curiae) 
παρατηρήσεων·

6. τονίζει ότι οι θεωρητικές 
συνεισφορές τρίτων μερών, (όπως 
οργανώσεις εργαζομένων και 
περιβαλλοντικές οργανώσεις) στις 
διαδικασίες του ΣΕΔ μέσω της υποβολής 
φιλικών (amicus curiae) παρατηρήσεων 
δεν επαρκούν για τη διασφάλιση του 
ισότιμου καθεστώτος των παραγόντων 
της κοινωνίας των πολιτών, σε σύγκριση 
με αυτό που διασφαλίζεται στους 
επενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 50
Jude Kirton-Darling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι τρίτα μέρη, όπως 
οργανώσεις εργαζομένων και 

6. σημειώνει ότι τρίτα μέρη, όπως 
οργανώσεις εργαζομένων και 
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περιβαλλοντικές οργανώσεις, μπορούν να 
συμβάλουν στις διαδικασίες του ΣΕΔ μέσω 
της υποβολής φιλικών (amicus curiae) 
παρατηρήσεων·

περιβαλλοντικές οργανώσεις, μπορούν να 
συμβάλουν στις διαδικασίες του ΣΕΔ μέσω 
της υποβολής φιλικών (amicus curiae) 
παρατηρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 51
Saskia Bricmont

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη συνολικής προσέγγισης όσον 
αφορά τη συμμόρφωση των εταιρειών με 
τη νομοθεσία για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και διαθεσιμότητας 
μηχανισμών ένδικης προστασίας· 
χαιρετίζει θερμά τις εργασίες που 
ξεκίνησαν στον ΟΗΕ από την ανοικτή 
διακυβερνητική ομάδα εργασίας για τις 
διεθνικές επιχειρήσεις και άλλες 
επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, για τη θέσπιση δεσμευτικού 
μέσου του ΟΗΕ· ζητεί δεσμευτική 
συνθήκη η οποία θα περιλαμβάνει 
μηχανισμούς συντονισμού μεταξύ των 
κρατών σχετικά με τη διερεύνηση και τη 
δίωξη διασυνοριακών υποθέσεων και 
προτείνει να λογοδοτούν οι εταιρείες για 
τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη δικαιοδοσία όπου 
προκλήθηκε η ζημία ή στη δικαιοδοσία 
στην οποία έχει συσταθεί η μητρική ή η 
θυγατρική εταιρεία· καλεί την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να συμμετάσχουν με γνήσιο 
και εποικοδομητικό τρόπο στις 
διαπραγματεύσεις·

Or. en

Τροπολογία 52
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Saskia Bricmont

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη διατάξεων σχετικά με τις 
υποχρεώσεις των επενδυτών, 
συμπεριλαμβανομένων δεσμευτικών 
προτύπων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης· 
ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει 
νομοθεσία για τη θέσπιση υποχρεωτικών 
και εκτελεστών προτύπων δέουσας 
επιμέλειας σε τομείς πέραν των ορυκτών 
από περιοχές συγκρούσεων και της 
ξυλείας, όπως είναι η βιομηχανία ειδών 
ένδυσης·

Or. en

Τροπολογία 53
Saskia Bricmont

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπενθυμίζει ότι η συμφωνία 
αποτελεί βελτίωση των διατάξεων της 
ΣΟΕΣ για την προστασία των επενδύσεων, 
δεδομένου ότι ενσωματώνει διατάξεις για 
τις υποχρεώσεις των πρώην δικαστών, 
κώδικα δεοντολογίας για την πρόληψη 
συγκρούσεων συμφερόντων, και πλήρως 
λειτουργικό Εφετείο κατά τον χρόνο της 
σύναψής της·

8. υπενθυμίζει ότι η συμφωνία 
αποτελεί βελτίωση των διατάξεων της 
ΣΟΕΣ για την προστασία των επενδύσεων, 
δεδομένου ότι ενσωματώνει διατάξεις για 
τις υποχρεώσεις των πρώην δικαστών, 
κώδικα δεοντολογίας για την πρόληψη 
συγκρούσεων συμφερόντων, και πλήρως 
λειτουργικό Εφετείο κατά τον χρόνο της 
σύναψής της· τονίζει ωστόσο ότι, σε 
αντίθεση με τη CETA, η ΣΠΕ ΕΕ-
Βιετνάμ στερείται μιας κοινής 
ερμηνευτικής πράξης που να παρέχει 
πρόσθετη προστασία στο δικαίωμα 
θέσπισης ρυθμίσεων·

Or. en
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Τροπολογία 54
Jude Kirton-Darling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει ότι η συμφωνία 
προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ 
(ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ) δεν περιλαμβάνει 
χωριστό κεφάλαιο για το εμπόριο και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ), καθώς το 
κεφάλαιο αυτό εφαρμόζεται στις 
επενδύσεις δυνάμει της συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (ΣΕΣ 
ΕΕ-Βιετνάμ) που τις ελευθερώνει· τονίζει 
ότι η ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ περιλαμβάνει 
επίσης διάταξη για τη δημιουργία νομικού 
δεσμού με τη ΣΕΣΣ, καθώς και 
συγκεκριμένες αναφορές στο προοίμιό της 
όσον αφορά τις αξίες και τις αρχές για το 
εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως 
κατοχυρώνονται στη ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ και 
στην Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

10. εκφράζει την απογοήτευσή του για 
το γεγονός ότι η συμφωνία προστασίας 
των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ (ΣΠΕ ΕΕ-
Βιετνάμ) δεν περιλαμβάνει κεφάλαιο για 
το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη 
(ΕΒΑ)· σημειώνει ότι η ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ 
περιλαμβάνει διάταξη για τη δημιουργία 
νομικού δεσμού με τη ΣΕΣΣ, καθώς και 
συγκεκριμένες αναφορές στο προοίμιό της 
όσον αφορά τις αξίες και τις αρχές για το 
εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως 
κατοχυρώνονται στη ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ και 
στην Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι η ΣΠΕ ΕΕ-
Βιετνάμ δεν επιβάλλει στους επενδυτές 
καμία υποχρέωση να είναι επιλέξιμοι για 
την προστασία που παρέχει, πέραν της 
εξαίρεσης των παράνομων επενδύσεων· 
εκφράζει επίσης τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το νέο αυτό σύστημα δεν 
παρέχει πρόσβαση σε ένδικα μέσα για τα 
θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που απορρέουν από 
δραστηριότητες ξένων επενδυτών· ζητεί 
να θεσπιστεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 
της ΕΕ για τις υποχρεώσεις των 
επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων 
υποχρεωτικών διατάξεων περί δέουσας 
επιμέλειας και τήρησης των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για 
τις πολυεθνικές·

Or. en

Τροπολογία 55
Jytte Guteland, Inma Rodríguez-Piñero, Evin Incir
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει ότι η συμφωνία 
προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ 
(ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ) δεν περιλαμβάνει 
χωριστό κεφάλαιο για το εμπόριο και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ), καθώς το 
κεφάλαιο αυτό εφαρμόζεται στις 
επενδύσεις δυνάμει της συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (ΣΕΣ 
ΕΕ-Βιετνάμ) που τις ελευθερώνει· τονίζει 
ότι η ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ περιλαμβάνει 
επίσης διάταξη για τη δημιουργία νομικού 
δεσμού με τη ΣΕΣΣ, καθώς και 
συγκεκριμένες αναφορές στο προοίμιό της 
όσον αφορά τις αξίες και τις αρχές για το 
εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως 
κατοχυρώνονται στη ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ και 
στην Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

10. σημειώνει ότι η συμφωνία 
προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ 
(ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ) δεν περιλαμβάνει 
χωριστό κεφάλαιο για το εμπόριο και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ), καθώς το 
κεφάλαιο αυτό εφαρμόζεται στις 
επενδύσεις δυνάμει της συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (ΣΕΣ 
ΕΕ-Βιετνάμ) που τις ελευθερώνει· τονίζει 
ότι η ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ περιλαμβάνει 
επίσης διάταξη για τη δημιουργία νομικού 
δεσμού με τη ΣΕΣΣ, καθώς και 
συγκεκριμένες αναφορές στο προοίμιό της 
όσον αφορά τις αξίες και τις αρχές για το 
εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως 
κατοχυρώνονται στη ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ και 
στην Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· 
υπογραμμίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη 
και οι επενδυτές πρέπει να τηρούν όλα τα 
σχετικά διεθνή πρότυπα και υποχρεώσεις 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει τις 
ευθύνες των επενδυτών σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις 
κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων 
Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει ότι η συμφωνία 10. σημειώνει ότι η συμφωνία 
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προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ 
(ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ) δεν περιλαμβάνει 
χωριστό κεφάλαιο για το εμπόριο και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ), καθώς το 
κεφάλαιο αυτό εφαρμόζεται στις 
επενδύσεις δυνάμει της συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (ΣΕΣ 
ΕΕ-Βιετνάμ) που τις ελευθερώνει· τονίζει 
ότι η ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ περιλαμβάνει 
επίσης διάταξη για τη δημιουργία νομικού 
δεσμού με τη ΣΕΣΣ, καθώς και 
συγκεκριμένες αναφορές στο προοίμιό της 
όσον αφορά τις αξίες και τις αρχές για το 
εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως 
κατοχυρώνονται στη ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ και 
στην Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ 
(ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ) δεν περιλαμβάνει 
χωριστό κεφάλαιο για το εμπόριο και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ), καθώς το 
κεφάλαιο αυτό εφαρμόζεται στις 
επενδύσεις δυνάμει της συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (ΣΕΣ 
ΕΕ-Βιετνάμ) που τις ελευθερώνει· τονίζει 
ότι η ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ περιλαμβάνει 
επίσης διάταξη για τη δημιουργία νομικού 
δεσμού με τη ΣΕΣΣ, καθώς και 
συγκεκριμένες αναφορές στο προοίμιό της 
όσον αφορά τις αξίες και τις αρχές για το 
εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως 
κατοχυρώνονται στη ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ και 
στην Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· επισημαίνει 
ότι οι διατάξεις της ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ και 
της ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ πρέπει να 
εφαρμοστούν συμπληρωματικά, ιδίως 
όσον αφορά τα ανθρώπινα, 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 57
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει ότι η συμφωνία 
προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ 
(ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ) δεν περιλαμβάνει 
χωριστό κεφάλαιο για το εμπόριο και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ), καθώς το 
κεφάλαιο αυτό εφαρμόζεται στις 
επενδύσεις δυνάμει της συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (ΣΕΣ 
ΕΕ-Βιετνάμ) που τις ελευθερώνει· τονίζει 
ότι η ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ περιλαμβάνει 
επίσης διάταξη για τη δημιουργία νομικού 
δεσμού με τη ΣΕΣΣ, καθώς και 
συγκεκριμένες αναφορές στο προοίμιό της 

10. σημειώνει ότι η συμφωνία 
προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ 
(ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ) δεν περιλαμβάνει 
χωριστό κεφάλαιο για το εμπόριο και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ), καθώς το 
κεφάλαιο αυτό εφαρμόζεται στις 
επενδύσεις δυνάμει της συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (ΣΕΣ 
ΕΕ-Βιετνάμ) που τις ελευθερώνει· τονίζει 
ότι η ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ περιλαμβάνει 
επίσης διάταξη για τη δημιουργία 
εξαιρετικά περιορισμένου νομικού δεσμού 
με τη ΣΕΣΣ, καθώς και συγκεκριμένες 
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όσον αφορά τις αξίες και τις αρχές για το 
εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως 
κατοχυρώνονται στη ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ και 
στην Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

αναφορές, χωρίς καμία δεσμευτική 
ισχύ,στο προοίμιό της όσον αφορά τις 
αξίες και τις αρχές για το εμπόριο και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, όπως κατοχυρώνονται 
στη ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ και στην 
Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου·

Or. en

Τροπολογία 58
Saskia Bricmont

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. σημειώνει ότι η συμφωνία 
προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ 
(ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ) δεν περιλαμβάνει 
χωριστό κεφάλαιο για το εμπόριο και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ), καθώς το 
κεφάλαιο αυτό εφαρμόζεται στις 
επενδύσεις δυνάμει της συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (ΣΕΣ 
ΕΕ-Βιετνάμ) που τις ελευθερώνει· τονίζει 
ότι η ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ περιλαμβάνει 
επίσης διάταξη για τη δημιουργία 
νομικού δεσμού με τη ΣΕΣΣ, καθώς και 
συγκεκριμένες αναφορές στο προοίμιό της 
όσον αφορά τις αξίες και τις αρχές για το 
εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως 
κατοχυρώνονται στη ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ 
και στην Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

10. σημειώνει ότι δεδομένου ότι η 
συμφωνία προστασίας των επενδύσεων 
ΕΕ-Βιετνάμ (ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ) δεν 
περιλαμβάνει χωριστό κεφάλαιο για το 
εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ), 
καθώς το κεφάλαιο αυτό εφαρμόζεται στις 
αγορές επενδύσεων δυνάμει της 
συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-
Βιετνάμ (ΣΕΣ ΕΕ-Βιετνάμ)· είναι της 
άποψης ότι οι κανόνες, οι αρχές και οι 
αναφορές των κεφαλαίων για το εμπόριο 
και τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ) στις 
διεθνείς δεσμεύσεις των μερών θα 
μπορούσαν να έχουν συμβάλει στην 
ενίσχυση του δικαιώματός τους να 
θεσπίζουν ρυθμίσεις·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. σημειώνει με ανησυχία ότι ο 
ποινικός κώδικας του Βιετνάμ ακόμη 
επιτρέπει σοβαρές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες 
έχουν ενταθεί από την έναρξη ισχύος της 
ΣΕΣΣ· καλεί το Βιετνάμ να αναθεωρήσει 
τον ποινικό κώδικα σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα και χαιρετίζει τη σχετική 
βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
αυτό το πλαίσιο· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν 
διενήργησε ολοκληρωμένη εκτίμηση 
επιπτώσεων της ΣΠΕ ΕΕ-Βιετνάμ ως 
προς τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί 
την Επιτροπή να διενεργήσει αυτή την 
εκτίμηση·

Or. en

Τροπολογία 60
Saskia Bricmont

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
προέρχονται από δραστηριότητες ξένων 
επενδυτών δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της ΣΠΕ 
και ότι δεν μπορεί να αναληφθεί 
συγκεκριμένη δράση στο πλαίσιο της εν 
λόγω συμφωνίας· ζητεί, ως εκ τούτου, την 
προσθήκη μηχανισμού παρακολούθησης, 
καθώς και μηχανισμού υποβολής 
καταγγελιών στο πλαίσιο της ΣΠΕ μέσω 
ενός πρόσθετου πρωτοκόλλου στην ΣΠΕ, 
στο πλαίσιο του οποίου οι δυνητικές και 
οι πραγματικές παραβιάσεις μπορούν 
τουλάχιστον να προληφθούν ή να 
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αποκατασταθούν μέσω διαμεσολάβησης·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. επισημαίνει ότι ένας νέος νόμος 
για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο του 
Βιετνάμ, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 
αρχές του 2019, έχει προκαλέσει πολλές 
επικρίσεις, δεδομένου ότι έχει καταγραφεί 
ενισχυμένη καταστολή εις βάρος 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη χώρα, η οποία 
συνδέεται με τις διατάξεις του εν λόγω 
νέου νόμου, οι οποίες παρέχουν στις 
αρχές την άδεια λογοκρισίας του 
περιεχομένου, τον έλεγχο των 
πληροφοριών και τη σίγαση των 
αντιφρονούντων στο διαδίκτυο· 
σημειώνει με λύπη ότι η νομοθεσία εγείρει 
επίσης ανησυχίες για τα οικονομικά 
συμφέροντα της ΕΕ, καθώς 
συμπεριλαμβάνει διατάξεις με τις οποίες 
προβλέπεται υποχρεωτική τοπικοποίηση 
των δεδομένων, οι οποίες αντιβαίνουν το 
σχετικό θεματολόγιο ελευθέρωσης της 
ΕΕ· καλεί το Βιετνάμ να αναθεωρήσει 
αυτόν τον νόμο σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα και χαιρετίζει τη σχετική 
βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
αυτό το πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 62
Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Dita Charanzová
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10γ. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
στενή παρακολούθηση της εφαρμογής 
της συμφωνίας και των εξελίξεων όσον 
αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο 
Βιετνάμ· ζητεί να συγκροτηθεί μια κοινή 
επιτροπή κοινοβουλευτικού ελέγχου, με 
βάση την ομάδα παρακολούθησης για το 
Βιετνάμ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
την ισοδύναμη επιτροπή στην 
Εθνοσυνέλευση του Βιετνάμ, η οποία θα 
αναλάβει να παρακολουθεί την εφαρμογή 
της συμφωνίας και τις εξελίξεις στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο 
Βιετνάμ·

Or. en

Τροπολογία 63
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. Πιστεύει ότι το διεθνές διαιτητικό 
δικαστήριο πρέπει να συμβαδίζει με τις 
παρακάτω αρχές:
- να υπάγεται σε ανεξάρτητο πολυμερή 
οργανισμό όπως είναι τα Ηνωμένα Έθνη,
- να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια κατά 
τους διορισμούς και τις διαδικασίες,
- να εφαρμόζει τις συνθήκες για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία και 
το περιβάλλον·

Or. en
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Τροπολογία 64
Saskia Bricmont

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι η συμφωνία θα 
αντικαταστήσει τις υπάρχουσες διμερείς 
επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ των κρατών 
μελών της ΕΕ και του Βιετνάμ· θεωρεί ότι 
πρόκειται για σημαντικό βήμα για την 
ενίσχυση της νομιμοποίησης και της 
αποδοχής του διεθνούς επενδυτικού 
καθεστώτος·

12. επισημαίνει ότι η συμφωνία θα 
αντικαταστήσει τις υπάρχουσες διμερείς 
επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ των κρατών 
μελών της ΕΕ και του Βιετνάμ·

Or. en

Τροπολογία 65
Jude Kirton-Darling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι η συμφωνία θα 
αντικαταστήσει τις υπάρχουσες διμερείς 
επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ των κρατών 
μελών της ΕΕ και του Βιετνάμ· θεωρεί ότι 
πρόκειται για σημαντικό βήμα για την 
ενίσχυση της νομιμοποίησης και της 
αποδοχής του διεθνούς επενδυτικού 
καθεστώτος·

12. επισημαίνει ότι η συμφωνία θα 
αντικαταστήσει τις υπάρχουσες διμερείς 
επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ των κρατών 
μελών της ΕΕ και του Βιετνάμ και θα 
δημιουργήσει καινούργιες υποχρεώσεις 
για τα 6 κράτη μέλη που δεν έχουν 
συνάψει διμερή επενδυτική συμφωνία με 
το Βιετνάμ·

Or. en

Τροπολογία 66
Iuliu Winkler, Enikő Győri, Massimiliano Salini, Christophe Hansen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
συνεχίσει τις εργασίες της για τη βελτίωση 
της προσβασιμότητας του ΣΕΔ από τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

13. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
συνεχίσει τις εργασίες της για τη βελτίωση 
της προσβασιμότητας του ΣΕΔ από τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)· 
επισημαίνει τις δυνατότητες ανάπτυξης 
και τα σημαντικά οφέλη για τις 
ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη τον εν λόγω τομέα 
της οικονομίας που παρουσιάζει ζωτικό 
ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή ευημερία 
και καινοτομία·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
συνεχίσει τις εργασίες της για τη βελτίωση 
της προσβασιμότητας του ΣΕΔ από τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

13. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
συνοδευτικά μέτρα για τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με την εν 
λόγω συμφωνία, ώστε να καταστεί 
διαφανής και προσβάσιμη· ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να συνεχίσει τις εργασίες της 
για τη βελτίωση της προσβασιμότητας του 
ΣΕΔ για τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 68
Jude Kirton-Darling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 13. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
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συνεχίσει τις εργασίες της για τη βελτίωση 
της προσβασιμότητας του ΣΕΔ από τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

συνεχίσει τις εργασίες της για τη βελτίωση 
της προσβασιμότητας του ΣΕΔ από τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και 
ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
πρόσβαση σε ένδικα μέσα για τα θύματα 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 69
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
συνεχίσει τις εργασίες της για τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας του ΣΕΔ 
από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ)·

13. υπενθυμίζει ότι οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) διαθέτουν ελάχιστη 
προσβασιμότητα στο ΣΕΔ και τα 
συστήματα διαιτησίας·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί αμφότερα τα μέρη να 
δεσμευτούν να αναπτύξουν προγράμματα 
συνεργασίας για τη βελτίωση της 
ικανότητας και των συνθηκών που θα 
επιτρέψουν στις γυναίκες να 
επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που 
δημιουργεί η συμφωνία, μεταξύ άλλων 
ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη ικανοτήτων 
και τη βελτίωση των δεξιοτήτων των 
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γυναικών στην εργασία και στις 
επιχειρήσεις, προωθώντας την 
εκπροσώπηση των γυναικών στη λήψη 
αποφάσεων και στις θέσεις εξουσίας· να 
βελτιώσουν την πρόσβαση και τη 
συμμετοχή και την ηγετική θέση των 
γυναικών στους τομείς της επιστήμης, 
της τεχνολογίας και της καινοτομίας· να 
διεξαγάγουν αναλύσεις με βάση το φύλο 
και στατιστικές με επίκεντρο το φύλο 
όσον αφορά τις επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 71
Jude Kirton-Darling

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι η έγκριση της 
συμφωνίας αυτής θα προσφέρει ισχυρή 
προστασία στους επενδυτές και τις 
εκατέρωθεν επενδύσεις τους 
διαφυλάσσοντας παράλληλα το δικαίωμα 
των κυβερνήσεων να θεσπίζουν 
ρυθμίσεις·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 72
Saskia Bricmont

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι η έγκριση της 
συμφωνίας αυτής θα προσφέρει ισχυρή 
προστασία στους επενδυτές και τις 
εκατέρωθεν επενδύσεις τους 
διαφυλάσσοντας παράλληλα το δικαίωμα 

14. θεωρεί ότι η έγκριση της 
συμφωνίας αυτής θα προσφέρει προστασία 
στους επενδυτές και τις εκατέρωθεν 
επενδύσεις τους· από την άλλη πλευρά, 
είναι της άποψης ότι, μετά την απόφαση 
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των κυβερνήσεων να θεσπίζουν 
ρυθμίσεις·

του ΔΕΕ για τη λήψη αποφάσεων επί 
σημαντικών ζητημάτων της CETA, 
παραμένουν αναπάντητα σημαντικά 
ερωτήματα όπως: i) ποιες συνέπειες 
προκύπτουν από το γεγονός ότι οι 
δικαστές του ΣΕΔ δεν δεσμεύονται από 
τις αποφάσεις του ΔΕΕ και αν, κατά 
συνέπεια, μπορούν να συνάγουν 
συμπεράσματα τα οποία έρχονται σε 
αντίθεση με ερμηνεία του Δικαστηρίου· 
ii) ποιες είναι οι συνέπειες στην 
περίπτωση που οι δικαστές του ΣΕΔ 
αμφισβητήσουν το επίπεδο προστασίας 
που έχει ορισθεί από την ΕΕ και βάσει 
αυτού επιδικάσουν αποζημίωση· iii) με 
ποιο τρόπο διασφαλίζεται ότι οι δικαστές 
του ΣΕΔ θα συμμορφώνονται με την 
ερμηνεία του ΔΕΕ· πιστεύει, ως εκ 
τούτου, ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί 
ένα πρωτόκολλο που θα αποσαφηνίζει τα 
ζητήματα αυτά και θα περιλαμβάνεται 
στη συμφωνία, υπό μορφή ερμηνευτικής 
πράξης, πριν αυτή επικυρωθεί·

Or. en

Τροπολογία 73
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
 Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι η έγκριση της 
συμφωνίας αυτής θα προσφέρει ισχυρή 
προστασία στους επενδυτές και τις 
εκατέρωθεν επενδύσεις τους 
διαφυλάσσοντας παράλληλα το δικαίωμα 
των κυβερνήσεων να θεσπίζουν ρυθμίσεις·

14. θεωρεί ότι η έγκριση της 
συμφωνίας αυτής θα προσφέρει ισχυρή 
προστασία στους επενδυτές και τις 
εκατέρωθεν επενδύσεις τους 
διαφυλάσσοντας παράλληλα το δικαίωμα 
των κυβερνήσεων να θεσπίζουν ρυθμίσεις· 
ζητεί από τα κράτη μέλη να επικυρώσουν 
ταχύτατα τη συμφωνία, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα οφέλη της θα είναι 
διαθέσιμα για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
το συντομότερο·
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Or. en

Τροπολογία 74
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι η έγκριση της 
συμφωνίας αυτής θα προσφέρει ισχυρή 
προστασία στους επενδυτές και τις 
εκατέρωθεν επενδύσεις τους 
διαφυλάσσοντας παράλληλα το δικαίωμα 
των κυβερνήσεων να θεσπίζουν ρυθμίσεις·

14. θεωρεί ότι η έγκριση της 
συμφωνίας αυτής θα προσφέρει 
προνομιακό καθεστώς στους επενδυτές 
και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το 
δικαίωμα των κυβερνήσεων να θεσπίζουν 
ρυθμίσεις·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη συμφωνία, η οποία θα δημιουργήσει 
πιο ελεύθερες και δίκαιες εμπορικές 
ευκαιρίες μεταξύ της ΕΕ και του 
Βιετνάμ· παροτρύνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να δώσει τη συγκατάθεσή 
του για τη συμφωνία, δεδομένου ότι το 
Βιετνάμ λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση 
της κατάστασης των δικαιωμάτων των 
πολιτών και των εργαζομένων κατά την 
πορεία προς την κατεύθυνση των 
δεσμεύσεών του·

Or. en

Τροπολογία 76
Saskia Bricmont
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. αρνείται να δώσει την έγκρισή του 
έως ότου η συμφωνία προστασίας των 
επενδύσεων συμπληρωθεί από την 
προσθήκη ανεξάρτητου μηχανισμού 
ελέγχου και μηχανισμού υποβολής 
καταγγελιών·

Or. en


