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Amendement 1
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

—gezien het advies van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie van 
30 april 2019, waarom het Koninkrijk 
België op 7 september 2017 had verzocht, 
overeenkomstig artikel 218, lid 11, 
VWEU,

Or. en

Amendement 2
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Visum 13

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien zijn resolutie van 
14 december 2017 over de vrijheid van 
meningsuiting in Vietnam, met name de 
zaak van Nguyen Van Hoa8,

— gezien zijn resolutie van 
14 december 2017 over de vrijheid van 
meningsuiting in Vietnam, met name de 
zaak van Nguyen Van Hoa, waarin het 
Parlement: de veroordeling van Nguyen 
Van Hoa8 tot zeven jaar gevangenisstraf 
voor de uitoefening van zijn recht op 
vrijheid van meningsuiting hekelt; uiting 
geeft aan zijn bezorgdheid over de 
toename van het aantal opsluitingen (dat 
sinds 2017 nog sneller is toegenomen); de 
Vietnamese autoriteiten vraagt alle 
burgers vrij te laten die worden 
vastgehouden omdat zij hun vrijheid van 
meningsuiting op vreedzame wijze hebben 
uitgeoefend; uiting geeft aan zijn ernstige 
bezorgdheid over de verreikende 
toepassing van de nationale 
veiligheidsbepalingen in het Vietnamese 
wetboek van strafrecht en er bij de 
Vietnamese regering op aandringt deze te 
wijzigen; Vietnam veroordeelt voor het 
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toepassen van de doodstraf; herinnert aan 
het belang van de mensenrechtendialoog 
tussen de EU en Vietnam als een 
belangrijk instrument dat kan worden 
gebruikt om Vietnam aan te moedigen bij 
de tenuitvoerlegging van de noodzakelijke 
hervormingen,

_________________ _________________
8 PB C 369 van 11.10.2018, blz. 73. 8 PB C 369 van 11.10.2018, blz. 73.

Or. en

Amendement 3
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Visum 14

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien zijn resolutie van 
15 november 2018 over Vietnam, met 
name de situatie van politieke 
gevangenen9,

— gezien zijn resolutie van 
15 november 2018 over Vietnam, met 
name de situatie van politieke 
gevangenen9, waarin het Europees 
Parlement: betreurt dat Vietnam doorgaat 
met het arresteren, opsluiten, 
mishandelen en intimideren van 
mensenrechtenverdedigers, journalisten, 
bloggers, mensenrechtenadvocaten en 
medewerkers van maatschappelijke 
organisaties in het land; de Vietnamese 
autoriteiten net als vorig jaar oproept om 
alle beperkingen voor en intimidatie van 
mensenrechtenverdedigers te beëindigen; 
en de Vietnamese autoriteiten nogmaals 
oproept alle repressieve wetten in te 
trekken, te herzien of te wijzigen en alle 
politieke gevangenen vrij te laten, hetgeen 
geen concrete resultaten heeft opgeleverd 
en waarop is gereageerd met stilzwijgen 
en verdergaande repressie,

_________________ _________________
9 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0459. 9 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0459.

Or. en
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Amendement 4
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Visum 18

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU), en met name titel V 
daarvan over het extern optreden van de 
Unie,

— gezien het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU), en met name titel V 
daarvan over het extern optreden van de 
Unie, en in het bijzonder artikel 21,

Or. en

Amendement 5
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Visum 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

—gezien de conclusies van de Raad over 
kinderarbeid van 20 juni 2016 waarin de 
Commissie wordt aangemoedigd om in de 
strijd tegen kinderarbeid efficiënter 
gebruik te maken van de 
handelsinstrumenten van de Europese 
Unie, waaronder de 
vrijhandelsovereenkomsten,

Or. en

Amendement 6
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Visum 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

—gezien de conclusies van de Raad 
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getiteld “Naar een steeds duurzamere 
Unie in 2030” van 9 april 2019, waarin de 
Raad erop wijst dat de uitvoering van 
Agenda 2030 zowel wereldwijd als in de 
EU dringend meer vaart moet krijgen, als 
overkoepelende prioriteit voor de EU, ten 
behoeve van haar burgers en om haar 
geloofwaardigheid binnen en buiten 
Europa te behouden,

Or. en

Amendement 7
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Visum 20 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

—gezien de conclusies van de Raad over 
het bedrijfsleven en de mensenrechten 
van 20 juni 2016, waarin staat dat de “EU 
erkent dat het naleven van de 
mensenrechten door ondernemingen en 
de verankering van dit principe in 
activiteiten van ondernemingen en in 
waarde- en toeleveringsketens 
onontbeerlijk zijn voor duurzame 
ontwikkeling en de verwezenlijking van de 
SDG’s. Alle partnerschappen bij de 
uitvoering van de SDG’s moeten worden 
gegrondvest op eerbiediging van de 
mensenrechten en maatschappelijk 
verantwoord ondernemerschap” en dat de 
Raad EU-ondernemingen aanmoedigt 
“om op operationeel niveau 
klachtenmechanismes in te stellen, of om 
tussen ondernemingen gezamenlijke 
initiatieven voor klachten op te zetten”,

Or. en

Amendement 8
Saskia Bricmont
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Ontwerpresolutie
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-A. overwegende dat de nieuwgekozen 
voorzitter Von der Leyen in de 
opdrachtbrief die is verstuurd naar alle 
voorgedragen commissarissen erop heeft 
aangedrongen dat “[e]lke commissaris op 
zijn eigen beleidsterrein [zorgt] voor de 
verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties”;

Or. en

Amendement 9
Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de EU de vijfde 
plaats inneemt op een lijst van 80 directe 
buitenlandse investeerders in Vietnam is;

B. overwegende dat de EU de vijfde 
plaats inneemt op een lijst van 80 directe 
buitenlandse investeerders in Vietnam; 
overwegende dat Hongkong, die in 2018 
meer heeft geïnvesteerd in Vietnam dan 
alle EU-lidstaten samen, onlangs een 
investeringsovereenkomst heeft gesloten 
met de ASEAN waarin geen ISDS of enig 
ander soort op arbitrage gebaseerde 
geschillenbeslechting is opgenomen;

Or. en

Amendement 10
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Overweging C
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat Vietnam een 
bloeiende economie is met de snelst 
groeiende middenklasse in de ASEAN en 
met een jonge en dynamische 
beroepsbevolking, hoge 
alfabetiseringsgraad, hoge 
onderwijsniveaus, relatief lage lonen, 
goede vervoersverbindingen en een 
centrale ligging binnen de ASEAN;

C. overwegende dat Vietnam een 
bloeiende economie is met de snelst 
groeiende middenklasse in de ASEAN en 
met een jonge en dynamische 
beroepsbevolking, hoge 
alfabetiseringsgraad, hoge 
onderwijsniveaus, relatief lage lonen — 
hetgeen in combinatie met de afschaffing 
van alle invoerrechten ervoor zal zorgen 
dat het voor EU-bedrijven zeer voordelig 
wordt om meer Europese banen in de 
industriële sector uit te besteden —, goede 
vervoersverbindingen en een centrale 
ligging binnen de ASEAN;

Or. en

Amendement 11
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de 
overheidsmiddelen die momenteel 
beschikbaar zijn bij lange na niet 
toereikend zijn voor de infrastructuur- en 
investeringsnoden van Vietnam;

Or. en

Amendement 12
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat Vietnam in 2017 D. overwegende dat Vietnam in 2017 
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directe buitenlandse investeringen heeft 
ontvangen ter waarde van 8 % van zijn 
bbp, meer dan het dubbele van wat 
vergelijkbare economieën in de regio 
hebben ontvangen;

directe buitenlandse investeringen heeft 
ontvangen ter waarde van 8 % van zijn 
bbp, meer dan het dubbele van wat 
vergelijkbare economieën in de regio 
hebben ontvangen — onder meer uit 
China, die nu de belangrijkste 
buitenlandse investeerder is geworden, 
met name in de industriële sector, 
waardoor Chinese bedrijven nog beter in 
staat zijn om naar Europa te exporteren;

Or. en

Amendement 13
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de handel, het 
bedrijfsleven en het investeringsklimaat in 
Vietnam er de afgelopen decennia 
aanzienlijk op vooruitgegaan zijn;

E. overwegende dat de handel, het 
bedrijfsleven en het investeringsklimaat in 
Vietnam er de afgelopen decennia 
aanzienlijk op vooruitgegaan zijn, in 
tegenstelling tot de mensenrechten, de 
rechtsstaat en de onafhankelijkheid van 
het maatschappelijk middenveld;

Or. en

Amendement 14
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat een staalfabriek 
van het Taiwanese bedrijf Formosa in 
2016 grootschalige milieuschade heeft 
aangericht door chemisch afval in zee te 
lozen; overwegende dat de gevolgen voor 
het milieu en de economie zeer groot 
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waren en hierdoor het bestaan van veel 
kleine en ambachtelijke vissers werd 
bedreigd; overwegende dat de 
burgerprotesten die hierop volgden door 
de Vietnamese autoriteiten zijn 
beantwoord met hardhandige repressie en 
arrestaties, hetgeen de internationale 
gemeenschap met zorg heeft vervuld; 
overwegende dat het Vietnamese 
rechtssysteem geen toereikende 
verhaalmechanismen biedt aan 
slachtoffers van 
mensenrechtenschendingen, waaronder 
schendingen met betrekking tot 
economische activiteiten; overwegende 
dat de Europese Commissie heeft besloten 
geen effectbeoordeling inzake 
mensenrechten uit te voeren voor deze 
investeringsbeschermingsovereenkomst;

Or. en

Amendement 15
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat dit de tweede 
overeenkomst tussen de EU en een derde 
land is die alleen de 
investeringsbescherming betreft, in 
aansluiting op discussies tussen de 
Europese instellingen over de nieuwe 
architectuur van de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU op 
basis van advies 2/15 van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) 
van 16 mei 2017;

G. overwegende dat dit, na de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
tussen de EU en Singapore, de tweede 
overeenkomst tussen de EU en een derde 
land is die alleen de 
investeringsbescherming betreft, in 
aansluiting op discussies tussen de 
Europese instellingen over de nieuwe 
architectuur van de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU op 
basis van advies 2/15 van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) 
van 16 mei 2017, dat als referentiepunt zal 
dienen voor toekomstige 
onderhandelingen tussen de EU en haar 
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handelspartners;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de overeenkomst 
voortbouwt op de bepalingen inzake 
investeringsbescherming die zijn 
opgenomen in de Brede Economische en 
Handelsovereenkomst tussen de EU en 
Canada (CETA), die op 15 februari 2017 
door het Europees Parlement is 
geratificeerd;

H. overwegende dat de overeenkomst 
voortbouwt op de bepalingen inzake 
investeringsbescherming die zijn 
opgenomen in de Brede Economische en 
Handelsovereenkomst tussen de EU en 
Canada (CETA), die op 15 februari 2017 
door het Europees Parlement is 
geratificeerd; overwegende dat het 
Europees Parlement ervoor heeft gezorgd 
dat in de reeds afgeronde CETA het 
nieuwe publieke stelsel van 
investeringsgerechten is opgenomen, ter 
vervanging van het vorige particuliere 
ISDS-systeem;

Or. en

Amendement 17
Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de overeenkomst 
voortbouwt op de bepalingen inzake 
investeringsbescherming die zijn 
opgenomen in de Brede Economische en 
Handelsovereenkomst tussen de EU en 
Canada (CETA), die op 15 februari 2017 

H. overwegende dat de overeenkomst 
voortbouwt op de bepalingen inzake 
investeringsbescherming die zijn 
opgenomen in de Brede Economische en 
Handelsovereenkomst tussen de EU en 
Canada (CETA), die op 15 februari 2017 
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door het Europees Parlement is 
geratificeerd;

door het Europees Parlement is 
geratificeerd; overwegende dat dit nieuwe 
stelsel van investeringsgerechten nog 
onbeproefd is, aangezien noch de 
relevante bepalingen in de CETA noch de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
met Singapore momenteel van kracht zijn;

Or. en

Amendement 18
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de overeenkomst 
voortbouwt op de bepalingen inzake 
investeringsbescherming die zijn 
opgenomen in de Brede Economische en 
Handelsovereenkomst tussen de EU en 
Canada (CETA), die op 15 februari 2017 
door het Europees Parlement is 
geratificeerd;

H. overwegende dat de overeenkomst 
voortbouwt op de bepalingen inzake 
investeringsbescherming die zijn 
opgenomen in de Brede Economische en 
Handelsovereenkomst tussen de EU en 
Canada (CETA), die op 15 februari 2017 
door het Europees Parlement is 
geratificeerd en door meerdere lidstaten 
nog moet worden geratificeerd;

Or. en

Amendement 19
Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de overeenkomst 
in de plaats zal treden van de bestaande 
bilaterale investeringsovereenkomsten 
tussen 21 lidstaten van de EU en Vietnam, 
waarin de nieuwe benadering van de EU 
inzake investeringsbescherming en het 
bijbehorende handhavingsmechanisme 

I. overwegende dat de overeenkomst 
in de plaats zal treden van de bestaande 
bilaterale investeringsovereenkomsten 
tussen 22 lidstaten van de EU en Vietnam, 
waarin de nieuwe benadering van de EU 
inzake investeringsbescherming en het 
bijbehorende handhavingsmechanisme 
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(ICS) niet was opgenomen; (ICS) niet was opgenomen; overwegende 
dat zes EU-lidstaten momenteel geen 
investeringsovereenkomst hebben met 
Vietnam (CY, HR, IE, MT, PT en SI) en 
dus door de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
tussen de EU en Vietnam voor het eerst 
gebonden zouden zijn aan een op 
arbitrage gebaseerde 
geschillenbeslechting;

Or. en

Amendement 20
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat het stelsel van 
investeringsgerechten van de EU nog 
steeds een investeringsarbitragesysteem 
is;

Or. en

Amendement 21
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging I ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I ter. overwegende dat er tijdens de 
laatste decennia investeringsrechtszaken 
van miljarden dollars zijn aangespannen 
voor vermeende schade aan de 
bedrijfswinst door wetgeving en 
overheidsmaatregelen voor het algemeen 
belang;

Or. en
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Amendement 22
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging I quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I quater. overwegende dat volgens de 
Conferentie van de Verenigde Naties 
inzake handel en ontwikkeling de ISDS-
zaken die in 2018 tegen 41 landen zijn 
gestart net als in voorgaande jaren vooral 
investeerders uit ontwikkelde landen 
betreffen die een zaak aanspannen tegen 
ontwikkelingslanden en landen met een 
overgangseconomie;

Or. en

Amendement 23
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat het HvJ-EU op 30 
april 2019 heeft geconcludeerd dat het in 
de CETA voorziene mechanisme voor de 
beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten verenigbaar is het 
met het EU-recht14;

J. overwegende dat het HvJ-EU op 30 
april 2019 heeft geconcludeerd dat het in 
de CETA voorziene mechanisme voor de 
beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten verenigbaar is het 
met het EU-recht14; overwegende dat het 
HvJ-EU tot deze conclusie is gekomen op 
basis van het feit dat, daar het EU-recht is 
gefundeerd op de in de Verdragen 
vervatte beginselen van proportionaliteit 
en noodzakelijkheid om 
openbaarbeleidsdoelstellingen te halen, 
ervan uit wordt gegaan dat 
investeringsbeschermingsverplichtingen 
verenigbaar zijn met het EU-recht, en op 
basis van het feit dat het stelsel van 
investeringsgerechten niet bevoegd is om 
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het door EU-maatregelen vastgestelde 
niveau van bescherming van een 
openbaar belang onverenigbaar met de 
CETA te verklaren;

_________________ _________________
14 Advies van het Hof van Justitie van 30 
april 2019, 1/17.

14 Advies van het Hof van Justitie van 30 
april 2019, 1/17.

Or. en

Amendement 24
Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de partijen zich 
hebben verbonden tot het instellen van een 
multilateraal investeringsgerecht, een 
initiatief dat door het Parlement wordt 
ondersteund;

K. overwegende dat de partijen zich 
hebben verbonden tot het instellen van een 
multilateraal investeringsgerecht, een 
initiatief dat door het Parlement wordt 
ondersteund; overwegende dat bij de door 
de Commissie in 2017 georganiseerde 
openbare raadpleging slechts 7,8 % van 
alle ondervraagden aangaven deze 
aanpak volledig te steunen;

Or. en

Amendement 25
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de partijen zich 
hebben verbonden tot het instellen van een 
multilateraal investeringsgerecht, een 
initiatief dat door het Parlement wordt 
ondersteund;

K. overwegende dat de partijen zich 
hebben verbonden tot het instellen van een 
multilateraal investeringsgerecht, een 
initiatief dat in de vorige zittingsperiode 
door het Parlement werd ondersteund;
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Or. en

Amendement 26
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de partijen zich 
hebben verbonden tot het instellen van een 
multilateraal investeringsgerecht, een 
initiatief dat door het Parlement wordt 
ondersteund;

K. overwegende dat de partijen zich 
hebben verbonden tot het instellen van een 
multilateraal investeringsgerecht;

Or. en

Amendement 27
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat de partijen zich 
hebben verbonden tot het instellen van een 
multilateraal investeringsgerecht, een 
initiatief dat door het Parlement wordt 
ondersteund;

K. overwegende dat de partijen zich 
hebben verbonden tot het instellen van een 
multilateraal investeringsgerecht, een 
initiatief dat nog steeds door het Parlement 
wordt ondersteund;

Or. en

Amendement 28
Iuliu Winkler, Enikő Győri, Massimiliano Salini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement
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1. is verheugd over de nieuwe 
benadering van de EU inzake 
investeringsbescherming en het 
bijbehorende handhavingsmechanisme 
(ICS) dat de beslechting van geschillen 
tussen investeerders en staten (ISDS) heeft 
vervangen; onderstreept dat het ICS een 
modern, innovatief en hervormd 
mechanisme voor geschillenbeslechting 
inzake investeringen vormt; merkt op dat 
het een aanzienlijke wijziging inhoudt wat 
betreft het niveau van substantiële 
bescherming van investeerders en de 
manier waarop geschillen tussen 
investeerders en staten worden beslecht;

1. is verheugd over de nieuwe 
benadering van de EU inzake 
investeringsbescherming en het 
bijbehorende handhavingsmechanisme 
(ICS) dat de beslechting van geschillen 
tussen investeerders en staten (ISDS) heeft 
vervangen; onderstreept dat het ICS een 
modern, innovatief en hervormd 
mechanisme voor geschillenbeslechting 
inzake investeringen vormt; merkt op dat 
het een aanzienlijke wijziging inhoudt wat 
betreft het niveau van substantiële 
bescherming van investeerders en de 
manier waarop geschillen tussen 
investeerders en staten worden beslecht; 
brengt in herinnering dat de oprichting 
van een onafhankelijk multilateraal 
investeringsgerecht alle partijen meer 
rechtszekerheid zou bieden; is ingenomen 
met de inzet van Vietnam voor een op 
regels gebaseerde multilaterale 
handelsregeling;

Or. en

Amendement 29
Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de nieuwe 
benadering van de EU inzake 
investeringsbescherming en het 
bijbehorende handhavingsmechanisme 
(ICS) dat de beslechting van geschillen 
tussen investeerders en staten (ISDS) heeft 
vervangen; onderstreept dat het ICS een 
modern, innovatief en hervormd 
mechanisme voor geschillenbeslechting 
inzake investeringen vormt; merkt op dat 
het een aanzienlijke wijziging inhoudt wat 
betreft het niveau van substantiële 
bescherming van investeerders en de 
manier waarop geschillen tussen 

1. neemt nota van de nieuwe 
benadering van de EU inzake 
investeringsbescherming en het 
bijbehorende handhavingsmechanisme 
(ICS) dat de beslechting van geschillen 
tussen investeerders en staten (ISDS) heeft 
vervangen; onderstreept dat het ICS een 
hervormd mechanisme voor 
geschillenbeslechting inzake investeringen 
vormt; merkt op dat hiermee enkele 
wijzigingen worden doorgevoerd wat 
betreft het niveau van substantiële 
bescherming van investeerders en de 
manier waarop geschillen tussen 
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investeerders en staten worden beslecht; investeerders en staten worden beslecht, 
maar dat de belangrijkste tekortkomingen 
van de ISDS hiermee niet worden 
aangepakt aangezien ook het ICS niet 
voldoet aan twee grondslagen van de 
rechtsstaat: de beginselen van gelijkheid 
voor het recht en rechtszekerheid;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de nieuwe 
benadering van de EU inzake 
investeringsbescherming en het 
bijbehorende handhavingsmechanisme 
(ICS) dat de beslechting van geschillen 
tussen investeerders en staten (ISDS) heeft 
vervangen; onderstreept dat het ICS een 
modern, innovatief en hervormd 
mechanisme voor geschillenbeslechting 
inzake investeringen vormt; merkt op dat 
het een aanzienlijke wijziging inhoudt wat 
betreft het niveau van substantiële 
bescherming van investeerders en de 
manier waarop geschillen tussen 
investeerders en staten worden beslecht;

1. is verheugd over de nieuwe 
benadering van de EU inzake 
investeringsbescherming en het 
bijbehorende handhavingsmechanisme 
(ICS) dat de beslechting van geschillen 
tussen investeerders en staten (ISDS) heeft 
vervangen; onderstreept dat het ICS een 
modern, innovatief en hervormd 
mechanisme voor geschillenbeslechting 
inzake investeringen vormt; merkt op dat 
het een aanzienlijke wijziging inhoudt wat 
betreft het niveau van substantiële 
bescherming van investeerders en de 
manier waarop geschillen tussen 
investeerders en staten worden beslecht; 
betreurt echter dat de reikwijdte van de 
toepassing nog steeds weinig meer omvat 
dan enkel non-discriminatie tussen 
buitenlandse en binnenlandse 
investeerders;

Or. en

Amendement 31
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de nieuwe 
benadering van de EU inzake 
investeringsbescherming en het 
bijbehorende handhavingsmechanisme 
(ICS) dat de beslechting van geschillen 
tussen investeerders en staten (ISDS) heeft 
vervangen; onderstreept dat het ICS een 
modern, innovatief en hervormd 
mechanisme voor geschillenbeslechting 
inzake investeringen vormt; merkt op dat 
het een aanzienlijke wijziging inhoudt wat 
betreft het niveau van substantiële 
bescherming van investeerders en de 
manier waarop geschillen tussen 
investeerders en staten worden beslecht;

1. merkt op dat de nieuwe benadering 
van de EU inzake investeringsbescherming 
en het bijbehorende 
handhavingsmechanisme (ICS) de 
beslechting van geschillen tussen 
investeerders en staten (ISDS) heeft 
vervangen; onderstreept dat het ICS een 
mechanisme voor geschillenbeslechting 
inzake investeringen vormt dat veel lijkt op 
het vorige, aangezien het ICS 
investeerders, net als de ISDS, een 
parallel en geprivilegieerd rechtssysteem 
biedt en niet voorziet in een 
sanctiemechanisme tegen investeerders 
die zich niet houden aan 
mensenrechtenverplichtingen of sociale 
en milieunormen;

Or. en

Amendement 32
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over de nieuwe 
benadering van de EU inzake 
investeringsbescherming en het 
bijbehorende handhavingsmechanisme 
(ICS) dat de beslechting van geschillen 
tussen investeerders en staten (ISDS) heeft 
vervangen; onderstreept dat het ICS een 
modern, innovatief en hervormd 
mechanisme voor geschillenbeslechting 
inzake investeringen vormt; merkt op dat 
het een aanzienlijke wijziging inhoudt wat 
betreft het niveau van substantiële 
bescherming van investeerders en de 
manier waarop geschillen tussen 

1. neemt nota van de nieuwe 
benadering van de EU inzake 
investeringsbescherming en het 
bijbehorende handhavingsmechanisme 
(ICS), waarmee de beslechting van 
geschillen tussen investeerders en staten 
(ISDS) is hervormd; onderstreept dat het 
ICS een modern, innovatief en hervormd 
mechanisme voor geschillenbeslechting 
inzake investeringen vormt wat betreft de 
procedurele tekortkomingen; merkt echter 
op dat ook onder dit nieuwe mechanisme 
de verhouding tussen de rechten en 
plichten van investeerders asymmetrisch 
en onevenredig blijft, aangezien net als 
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investeerders en staten worden beslecht; onder het oude ISDS enkel hun rechten 
worden beschermd;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. constateert dat de overeenkomst zal 
zorgen voor een hoog niveau van 
investeringsbescherming en 
rechtszekerheid waarbij tegelijkertijd het 
recht van de partijen wordt gewaarborgd 
om te reguleren en legitieme doelstellingen 
van overheidsbeleid na te streven, zoals de 
bescherming van de volksgezondheid en 
het milieu; beklemtoont dat de 
overeenkomst zal zorgen voor 
transparantie en verantwoordingsplicht;

2. constateert dat de overeenkomst zal 
zorgen voor een hoog niveau van 
investeringsbescherming en 
rechtszekerheid waarbij tegelijkertijd het 
recht van de partijen wordt gewaarborgd 
om te reguleren en legitieme doelstellingen 
van overheidsbeleid na te streven, zoals de 
bescherming van de volksgezondheid en 
het milieu; beklemtoont dat de 
overeenkomst zal zorgen voor 
transparantie en verantwoordingsplicht; 
verzoekt de Commissie bij het waarborgen 
van het recht van de partijen om te 
reguleren tevens rekening te houden met 
de strijd tegen klimaatverandering en de 
naleving van de Overeenkomst van Parijs, 
zoals ook is gedaan bij de CETA;

Or. en

Amendement 34
Iuliu Winkler, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. constateert dat de overeenkomst zal 
zorgen voor een hoog niveau van 
investeringsbescherming en 

2. constateert dat de overeenkomst zal 
zorgen voor een hoog niveau van 
investeringsbescherming en 



AM\1192593NL.docx 21/46 PE643.174v02-00

NL

rechtszekerheid waarbij tegelijkertijd het 
recht van de partijen wordt gewaarborgd 
om te reguleren en legitieme doelstellingen 
van overheidsbeleid na te streven, zoals de 
bescherming van de volksgezondheid en 
het milieu; beklemtoont dat de 
overeenkomst zal zorgen voor 
transparantie en verantwoordingsplicht;

rechtszekerheid waarbij tegelijkertijd het 
recht van de partijen wordt gewaarborgd 
om te reguleren en legitieme doelstellingen 
van overheidsbeleid na te streven, zoals de 
bescherming van de volksgezondheid en 
het milieu; beklemtoont dat de 
overeenkomst zal zorgen voor 
transparantie en verantwoordingsplicht; is 
voorstander van de nieuwe benadering 
van de EU inzake 
investeringsbescherming en het 
bijbehorende handhavingsmechanisme 
(ICS), waarmee de kwaliteit van de 
afzonderlijke benaderingen inzake door 
EU-lidstaten gesloten bilaterale 
investeringsovereenkomsten wordt 
verbeterd;

Or. en

Amendement 35
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. constateert dat de overeenkomst zal 
zorgen voor een hoog niveau van 
investeringsbescherming en 
rechtszekerheid waarbij tegelijkertijd het 
recht van de partijen wordt gewaarborgd 
om te reguleren en legitieme 
doelstellingen van overheidsbeleid na te 
streven, zoals de bescherming van de 
volksgezondheid en het milieu; 
beklemtoont dat de overeenkomst zal 
zorgen voor transparantie en 
verantwoordingsplicht;

2. constateert dat de overeenkomst zal 
zorgen voor een hoog niveau van 
investeringsbescherming en 
rechtszekerheid; betreurt dat voor de 
handhaving van bepalingen inzake 
duurzame ontwikkeling niet dezelfde mate 
van ambitie is getoond; constateert verder 
dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
EU-Vietnam, in tegenstelling tot de 
CETA, geen gezamenlijk 
uitleggingsinstrument bevat met 
aanvullende waarborgen voor het recht 
van de partijen om te reguleren, waarmee 
door het HvJ-EU rekening is gehouden 
bij het opstellen van zijn conclusies over 
de CETA;
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Or. en

Amendement 36
Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. constateert dat de overeenkomst zal 
zorgen voor een hoog niveau van 
investeringsbescherming en 
rechtszekerheid waarbij tegelijkertijd het 
recht van de partijen wordt gewaarborgd 
om te reguleren en legitieme doelstellingen 
van overheidsbeleid na te streven, zoals de 
bescherming van de volksgezondheid en 
het milieu; beklemtoont dat de 
overeenkomst zal zorgen voor 
transparantie en verantwoordingsplicht;

2. constateert dat de overeenkomst 
wordt gepresenteerd als een manier om 
voor een hoog niveau van 
investeringsbescherming en 
rechtszekerheid te zorgen waarbij 
tegelijkertijd het recht van de partijen 
wordt gewaarborgd om te reguleren en 
legitieme doelstellingen van 
overheidsbeleid na te streven, zoals de 
bescherming van de volksgezondheid en 
het milieu; merkt echter tevens op dat dit 
systeem, inclusief de bepaling over het 
“recht om te reguleren” nog volledig 
onbeproefd is en tot sterke 
maatschappelijke kritiek leidt;

Or. en

Amendement 37
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
 Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. constateert dat de overeenkomst zal 
zorgen voor een hoog niveau van 
investeringsbescherming en 
rechtszekerheid waarbij tegelijkertijd het 
recht van de partijen wordt gewaarborgd 
om te reguleren en legitieme doelstellingen 
van overheidsbeleid na te streven, zoals de 
bescherming van de volksgezondheid en 
het milieu; beklemtoont dat de 

2. constateert dat de overeenkomst zal 
zorgen voor een hoog niveau van 
investeringsbescherming en 
rechtszekerheid waarbij tegelijkertijd het 
recht van de partijen wordt gewaarborgd 
om te reguleren en legitieme doelstellingen 
van overheidsbeleid na te streven, zoals de 
bescherming van de volksgezondheid, 
openbare voorzieningen en het milieu; 
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overeenkomst zal zorgen voor 
transparantie en verantwoordingsplicht;

beklemtoont dat de overeenkomst zal 
zorgen voor transparantie en 
verantwoordingsplicht;

Or. en

Amendement 38
Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat de overeenkomst 
garandeert dat investeerders uit de EU in 
Vietnam eerlijk en billijk zullen worden 
behandeld en niet zullen worden 
gediscrimineerd ten opzichte van 
Vietnamese investeerders; merkt op dat de 
overeenkomst investeerders uit de EU 
terdege beschermt tegen onwettige 
onteigening;

3. wijst erop dat de overeenkomst 
garandeert dat investeerders uit de EU in 
Vietnam gunstig zullen worden behandeld, 
in tegenstelling tot binnenlandse 
investeerders; merkt op dat de 
overeenkomst bepalingen bevat die 
investeerders uit de EU beschermen tegen 
onwettige onteigening, hetgeen reeds is 
vastgelegd in de nationale wetgeving van 
Vietnam; merkt op dat in hoofdstuk II van 
het Vietnamese wetboek inzake 
investeringen is bepaald dat buitenlandse 
investeerders vergelijkbare 
investeringsbescherming genieten als 
lokale investeerders, zoals bescherming 
van vermogensbestanddelen en 
eigendommen, investeringskapitaal, 
inkomen en andere wettige rechten en 
belangen van investeerders; merkt op dat 
de Vietnamese wetgeving reeds 
onteigening door administratieve 
maatregelen verbiedt, en voorziet in het 
recht op billijke compensatie in geval van 
onteigening voor nationale defensie- of 
veiligheidsdoeleinden (artikel 18.1, wet 
nr. 15/2008/QH12); ziet in dat het voor 
buitenlandse en binnenlandse 
investeerders lastig kan zijn om binnen 
het Vietnamese rechtsstelsel toegang te 
krijgen tot rechtsmiddelen;
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Or. en

Amendement 39
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat de overeenkomst 
garandeert dat investeerders uit de EU in 
Vietnam eerlijk en billijk zullen worden 
behandeld en niet zullen worden 
gediscrimineerd ten opzichte van 
Vietnamese investeerders; merkt op dat de 
overeenkomst investeerders uit de EU 
terdege beschermt tegen onwettige 
onteigening;

3. wijst erop dat de overeenkomst 
garandeert dat investeerders uit de EU in 
Vietnam, in tegenstelling tot Vietnamese 
burgers, eerlijk en billijk zullen worden 
behandeld, zullen worden beschermd 
tegen rechtsweigering in straf- en 
civielrechtelijke processen en tegen 
kennelijke willekeur, gerichte 
discriminatie op basis van gender, ras of 
geloofsovertuiging en onjuiste 
behandeling (zoals dwang of 
machtsmisbruik), en niet zullen worden 
gediscrimineerd ten opzichte van 
Vietnamese investeerders; merkt op dat de 
overeenkomst investeerders uit de EU 
beschermt tegen “indirecte onteigening”, 
maar het recht van de partijen om te 
reguleren en te streven naar rechtmatige 
openbaarbeleidsdoelstellingen, 
bijvoorbeeld op het gebied van 
volksgezondheid, onderwijs, 
arbeidsrechten, veiligheid en 
milieubescherming, kan verzwakken;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement
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3. wijst erop dat de overeenkomst 
garandeert dat investeerders uit de EU in 
Vietnam eerlijk en billijk zullen worden 
behandeld en niet zullen worden 
gediscrimineerd ten opzichte van 
Vietnamese investeerders; merkt op dat de 
overeenkomst investeerders uit de EU 
terdege beschermt tegen onwettige 
onteigening;

3. wijst erop dat de overeenkomst 
garandeert dat investeerders uit de EU in 
Vietnam eerlijk en billijk zullen worden 
behandeld en niet zullen worden 
gediscrimineerd ten opzichte van 
Vietnamese investeerders; merkt op dat de 
overeenkomst investeerders uit de EU 
terdege beschermt tegen onwettige 
onteigening; betreurt dat de bescherming 
tegen discriminatoire maatregelen niet 
samengaat met de verplichting voor 
investeerders om gepaste zorgvuldigheid 
toe te passen met betrekking tot duurzame 
bedrijfsvoering in naleving van de 
mensenrechten, internationale 
arbeidsverdragen en milieunormen;

Or. en

Amendement 41
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat de overeenkomst 
garandeert dat investeerders uit de EU in 
Vietnam eerlijk en billijk zullen worden 
behandeld en niet zullen worden 
gediscrimineerd ten opzichte van 
Vietnamese investeerders; merkt op dat de 
overeenkomst investeerders uit de EU 
terdege beschermt tegen onwettige 
onteigening;

3. wijst erop dat de overeenkomst 
garandeert dat investeerders uit de EU in 
Vietnam eerlijk en billijk zullen worden 
behandeld, hetgeen een hoger niveau van 
bescherming betekent dan het geval is bij 
binnenlandse investeerders; merkt op dat 
de overeenkomst investeerders uit de EU 
terdege beschermt tegen onwettige 
onteigening;

Or. en

Amendement 42
Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. herinnert eraan dat het ICS voorziet 
in de oprichting van een permanent 
investeringsgerecht van eerste aanleg en 
een gerecht van beroep, waarvan de leden 
moeten beschikken over kwalificaties die 
vergelijkbaar zijn met die van het 
Internationaal Gerechtshof, moeten 
aantonen dat zij beschikken over expertise 
in internationaal publiekrecht en niet alleen 
handelsrecht, en zich moeten houden aan 
strikte regels inzake onafhankelijkheid, 
integriteit en ethisch gedrag op basis van 
een bindende gedragscode die is bedoeld 
om directe of indirecte belangenconflicten 
te voorkomen;

4. herinnert eraan dat het ICS voorziet 
in de oprichting van een permanent 
investeringsgerecht van eerste aanleg en 
een gerecht van beroep, waarvan de leden 
moeten beschikken over kwalificaties die 
vergelijkbaar zijn met die van het 
Internationaal Gerechtshof, moeten 
aantonen dat zij beschikken over expertise 
in internationaal publiekrecht en niet alleen 
handelsrecht, en zich moeten houden aan 
strikte regels inzake onafhankelijkheid, 
integriteit en ethisch gedrag op basis van 
een bindende gedragscode die is bedoeld 
om directe of indirecte belangenconflicten 
te voorkomen; merkt op dat de Europese 
vereniging van rechters heeft verklaard 
dat noch de benoeming, noch het 
mandaat, noch het voorschot waarin 
wordt voorzien in het ICS-model voldoet 
aan de eisen van de door de Raad van 
Europa in 2010 opgestelde “Magna Carta 
van rechters”; herinnert aan de resolutie 
van de Verenigde Naties van 1985 over de 
basisbeginselen van een onafhankelijk 
rechtsstelsel, waarin staat dat gerechten 
die niet de vastgestelde 
rechtsprocesprocedures in acht nemen 
niet mogen worden opgezet teneinde de 
bevoegdheid van gewone rechtbanken of 
rechterlijke instanties over te nemen;

Or. en

Amendement 43
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. herinnert eraan dat het ICS voorziet 
in de oprichting van een permanent 
investeringsgerecht van eerste aanleg en 
een gerecht van beroep, waarvan de leden 

4. herinnert eraan dat het ICS voorziet 
in de oprichting van een permanent 
investeringsgerecht van eerste aanleg en 
een gerecht van beroep, waarvan de leden 
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moeten beschikken over kwalificaties die 
vergelijkbaar zijn met die van het 
Internationaal Gerechtshof, moeten 
aantonen dat zij beschikken over expertise 
in internationaal publiekrecht en niet alleen 
handelsrecht, en zich moeten houden aan 
strikte regels inzake onafhankelijkheid, 
integriteit en ethisch gedrag op basis van 
een bindende gedragscode die is bedoeld 
om directe of indirecte belangenconflicten 
te voorkomen;

moeten beschikken over kwalificaties die 
vergelijkbaar zijn met die van het 
Internationaal Gerechtshof, moeten 
aantonen dat zij beschikken over expertise 
in internationaal publiekrecht en niet alleen 
handelsrecht, en zich moeten houden aan 
strikte regels inzake onafhankelijkheid, 
integriteit en ethisch gedrag op basis van 
een bindende gedragscode die is bedoeld 
om directe of indirecte belangenconflicten 
te voorkomen; uit zijn bezorgdheid over 
het onvermogen van Vietnamese rechters 
om aan al deze voorwaarden te kunnen 
voldoen, gezien de staat van het 
rechtsstelsel en de rechtsstaat in het land; 
herinnert eraan dat de onafhankelijkheid 
van rechters een van de criteria is 
waarmee het HvJ-EU rekening heeft 
gehouden bij het vaststellen van zijn 
conclusies inzake de verenigbaarheid van 
de CETA;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. herinnert eraan dat het ICS voorziet 
in de oprichting van een permanent 
investeringsgerecht van eerste aanleg en 
een gerecht van beroep, waarvan de leden 
moeten beschikken over kwalificaties die 
vergelijkbaar zijn met die van het 
Internationaal Gerechtshof, moeten 
aantonen dat zij beschikken over expertise 
in internationaal publiekrecht en niet alleen 
handelsrecht, en zich moeten houden aan 
strikte regels inzake onafhankelijkheid, 
integriteit en ethisch gedrag op basis van 
een bindende gedragscode die is bedoeld 
om directe of indirecte belangenconflicten 

4. herinnert eraan dat het ICS voorziet 
in de oprichting van een permanent 
investeringsgerecht van eerste aanleg en 
een gerecht van beroep, waarvan de leden 
moeten beschikken over kwalificaties die 
vergelijkbaar zijn met die van het 
Internationaal Gerechtshof, moeten 
aantonen dat zij beschikken over expertise 
in internationaal publiekrecht en niet alleen 
handelsrecht, en zich moeten houden aan 
strikte regels inzake onafhankelijkheid, 
integriteit en ethisch gedrag op basis van 
een bindende gedragscode die is bedoeld 
om directe of indirecte belangenconflicten 
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te voorkomen; te voorkomen; benadrukt dat het Europees 
Hof van Justitie het ICS beschouwt als 
volledig verenigbaar met het EU-recht, 
zoals is vastgesteld in advies 1/17 van het 
Hof;

Or. en

Amendement 45
Iuliu Winkler, Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is ingenomen met de voorschriften 
inzake transparantie die van toepassing zijn 
op procedures bij de gerechten en die 
bepalingen omvatten welke waarborgen dat 
de processtukken openbaar worden 
gemaakt, dat hoorzittingen openbaar zijn 
en dat belanghebbende partijen hun 
standpunten kenbaar mogen maken; is van 
oordeel dat meer transparantie ertoe zal 
bijdragen het vertrouwen van de burgers in 
het stelsel te versterken en ervoor zal 
zorgen dat alle aspecten inzake de 
mensenrechten en duurzame ontwikkeling 
door de investeringsgerechten 
daadwerkelijk ter kennis worden genomen;

5. is ingenomen met de voorschriften 
inzake transparantie die van toepassing zijn 
op procedures bij de gerechten en die 
bepalingen omvatten welke waarborgen dat 
de processtukken openbaar worden 
gemaakt, dat hoorzittingen openbaar zijn 
en dat belanghebbende partijen hun 
standpunten kenbaar mogen maken; is van 
oordeel dat meer transparantie ertoe zal 
bijdragen het vertrouwen van de burgers in 
het stelsel te versterken en ervoor zal 
zorgen dat alle aspecten inzake de 
mensenrechten en duurzame ontwikkeling 
door de investeringsgerechten 
daadwerkelijk ter kennis worden genomen; 
is voorts ingenomen met de duidelijkheid 
over de gronden waarop een investeerder 
een beroep kan instellen, hetgeen voor 
extra transparantie en rechtvaardigheid 
in het proces zorgt;

Or. en

Amendement 46
Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. is ingenomen met de voorschriften 
inzake transparantie die van toepassing zijn 
op procedures bij de gerechten en die 
bepalingen omvatten welke waarborgen dat 
de processtukken openbaar worden 
gemaakt, dat hoorzittingen openbaar zijn 
en dat belanghebbende partijen hun 
standpunten kenbaar mogen maken; is van 
oordeel dat meer transparantie ertoe zal 
bijdragen het vertrouwen van de burgers in 
het stelsel te versterken en ervoor zal 
zorgen dat alle aspecten inzake de 
mensenrechten en duurzame ontwikkeling 
door de investeringsgerechten 
daadwerkelijk ter kennis worden genomen;

5. is ingenomen met de voorschriften 
inzake transparantie die van toepassing zijn 
op procedures bij de gerechten en die 
bepalingen omvatten welke waarborgen dat 
de processtukken openbaar worden 
gemaakt, dat hoorzittingen openbaar zijn 
en dat belanghebbende partijen hun 
standpunten kenbaar mogen maken; is van 
oordeel dat meer transparantie ertoe kan 
bijdragen het vertrouwen van de burgers in 
het stelsel te versterken en ervoor kan 
zorgen dat alle aspecten inzake de 
mensenrechten en duurzame ontwikkeling 
door de investeringsgerechten ter kennis 
worden genomen, hoewel er geen garantie 
is dat er bij een uitspraak van een ICS-
gerecht naar behoren rekening wordt 
gehouden met deze aspecten;

Or. en

Amendement 47
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is ingenomen met de voorschriften 
inzake transparantie die van toepassing zijn 
op procedures bij de gerechten en die 
bepalingen omvatten welke waarborgen dat 
de processtukken openbaar worden 
gemaakt, dat hoorzittingen openbaar zijn 
en dat belanghebbende partijen hun 
standpunten kenbaar mogen maken; is van 
oordeel dat meer transparantie ertoe zal 
bijdragen het vertrouwen van de burgers in 
het stelsel te versterken en ervoor zal 
zorgen dat alle aspecten inzake de 
mensenrechten en duurzame ontwikkeling 
door de investeringsgerechten 
daadwerkelijk ter kennis worden 

5. is ingenomen met de voorschriften 
inzake transparantie die van toepassing zijn 
op procedures bij de gerechten en die 
bepalingen omvatten welke waarborgen dat 
de processtukken openbaar worden 
gemaakt, dat hoorzittingen openbaar zijn 
en dat belanghebbende partijen hun 
standpunten kenbaar mogen maken; is van 
oordeel dat meer transparantie ertoe zal 
bijdragen het vertrouwen van de burgers in 
het stelsel te versterken; betreurt dat er in 
het kader van het ICS geen substantiële 
investeerdersverplichtingen zijn 
vastgesteld met betrekking tot 
mensenrechten en andere aspecten inzake 
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genomen; duurzame ontwikkeling;

Or. en

Amendement 48
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat derde partijen, 
zoals arbeids- en milieuorganisaties, tot de 
procedures van het ICS kunnen bijdragen 
via amicus curiae-opmerkingen;

6. onderstreept dat derde partijen, 
zoals arbeids- en milieuorganisaties, tot de 
procedures van het ICS kunnen bijdragen 
via amicus curiae-opmerkingen, maar geen 
formele procedurele status bezitten voor 
het gerecht; benadrukt dat het 
investeringsgerecht nog altijd een 
afzonderlijk systeem vormt dat enkel 
toegankelijk is voor buitenlandse 
investeerders; pleit voor een gelijkwaardig 
juridisch mechanisme dat toegankelijk is 
voor vakbonden en andere 
belanghebbenden, waarmee kan worden 
toegezien op de naleving van de 
investeerdersverplichtingen, om evenwicht 
te brengen tussen de rechten en plichten 
van investeerders;

Or. en

Amendement 49
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat derde partijen, 
zoals arbeids- en milieuorganisaties, tot de 
procedures van het ICS kunnen bijdragen 
via amicus curiae-opmerkingen;

6. onderstreept dat derde partijen 
(zoals arbeids- en milieuorganisaties) in 
theorie tot de procedures van het ICS 
kunnen bijdragen via amicus curiae-
opmerkingen, hetgeen onvoldoende is om 
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te garanderen dat vertegenwoordigers uit 
het maatschappelijk middenveld dezelfde 
status genieten als investeerders;

Or. en

Amendement 50
Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderstreept dat derde partijen, 
zoals arbeids- en milieuorganisaties, tot de 
procedures van het ICS kunnen bijdragen 
via amicus curiae-opmerkingen;

6. merkt op dat derde partijen, zoals 
arbeids- en milieuorganisaties, tot de 
procedures van het ICS kunnen bijdragen 
via amicus curiae-opmerkingen;

Or. en

Amendement 51
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. betreurt het gebrek aan een 
alomvattende aanpak met betrekking tot 
naleving van de mensenrechten door 
bedrijven, en het gebrek aan 
herstelmechanismen; is zeer verheugd 
over de werkzaamheden die zijn begonnen 
door de intergouvernementele werkgroep 
van de VN voor onbepaalde duur voor het 
uitwerken van een bindend instrument 
voor transnationale bedrijven en andere 
ondernemingen met betrekking tot de 
mensenrechten; pleit voor een bindend 
verdrag met daarin mechanismen voor de 
coördinatie tussen staten bij het 
onderzoeken en vervolgen van 
grensoverschrijdende zaken, en stelt voor 
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om bedrijven aansprakelijk te stellen voor 
mensenrechtenschendingen in het 
rechtsgebied waar de schade werd 
veroorzaakt of in het rechtsgebied waar 
het moederbedrijf of de 
dochteronderneming is gevestigd; dringt 
er bij de EU en de lidstaten op aan om 
zich tijdens de onderhandelingen oprecht 
en constructief op te stellen;

Or. en

Amendement 52
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. betreurt het ontbreken van 
bepalingen over 
investeerdersverplichtingen, zoals onder 
meer bindende normen inzake 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen; verzoekt de Commissie 
wetgeving voor te stellen met verplichte en 
afdwingbare normen inzake gepaste 
zorgvuldigheid in andere sectoren dan 
conflictmineralen en hout, zoals de 
kledingindustrie;

Or. en

Amendement 53
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. herinnert eraan dat de 
overeenkomst een verbetering inhoudt in 
vergelijking met de bepalingen inzake 

8. herinnert eraan dat de 
overeenkomst een verbetering inhoudt in 
vergelijking met de bepalingen inzake 
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investeringsbescherming in de CETA, 
aangezien zij bepalingen inzake de 
verplichtingen voor voormalige rechters, 
een gedragscode ter voorkoming van 
belangenconflicten en een volledig 
werkend gerecht van beroep omvat;

investeringsbescherming in de CETA, 
aangezien zij bepalingen inzake de 
verplichtingen voor voormalige rechters, 
een gedragscode ter voorkoming van 
belangenconflicten en een volledig 
werkend gerecht van beroep omvat; 
benadrukt echter dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
EU‑Vietnam in tegenstelling tot de CETA 
geen gezamenlijk uitleggingsinstrument 
bevat dat het recht om te reguleren 
aanvullend beschermt;

Or. en

Amendement 54
Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
EU‑Vietnam geen afzonderlijk hoofdstuk 
over handel en duurzame ontwikkeling 
bevat, aangezien dit reeds voor 
investeringen geldt uit hoofde van de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam 
waarmee investeringen worden 
geliberaliseerd; onderstreept dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
EU-Vietnam tevens een bepaling omvat 
waarmee een juridisch verband met de 
PSO wordt gelegd en dat in de preambule 
specifiek wordt verwezen naar de waarden 
en beginselen inzake handel en duurzame 
ontwikkeling zoals die zijn verankerd in de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam en 
de Universele Verklaring van de rechten 
van de mens;

10. betreurt dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
EU-Vietnam geen hoofdstuk over handel 
en duurzame ontwikkeling bevat; merkt op 
dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
EU-Vietnam een bepaling omvat waarmee 
een juridisch verband met de PSO wordt 
gelegd en dat in de preambule specifiek 
wordt verwezen naar de waarden en 
beginselen inzake handel en duurzame 
ontwikkeling zoals die zijn verankerd in de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam en 
de Universele Verklaring van de rechten 
van de mens; betreurt dat in de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
EU-Vietnam geen verdere voorwaarden 
zijn opgenomen voor investeerders om in 
aanmerking te komen voor de 
bescherming die de overeenkomst hen 
biedt, afgezien van de diskwalificatie van 
frauduleuze investeringen; betreurt tevens 
dat slachtoffers van 
mensenrechtenschendingen die het gevolg 
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zijn van activiteiten van buitenlandse 
investeerders onder dit nieuwe systeem 
geen toegang hebben tot rechtsmiddelen; 
dringt aan op een begeleidend 
alomvattend EU-kader inzake 
investeerdersverplichtingen, inclusief 
verplichte bepalingen inzake gepaste 
zorgvuldigheid en naleving van de OESO-
richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen;

Or. en

Amendement 55
Jytte Guteland, Inma Rodríguez-Piñero, Evin Incir

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
EU‑Vietnam geen afzonderlijk hoofdstuk 
over handel en duurzame ontwikkeling 
bevat, aangezien dit reeds voor 
investeringen geldt uit hoofde van de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam 
waarmee investeringen worden 
geliberaliseerd; onderstreept dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
EU-Vietnam tevens een bepaling omvat 
waarmee een juridisch verband met de 
PSO wordt gelegd en dat in de preambule 
specifiek wordt verwezen naar de waarden 
en beginselen inzake handel en duurzame 
ontwikkeling zoals die zijn verankerd in de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam en 
de Universele Verklaring van de rechten 
van de mens;

10. merkt op dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
EU‑Vietnam geen afzonderlijk hoofdstuk 
over handel en duurzame ontwikkeling 
bevat, aangezien dit reeds voor 
investeringen geldt uit hoofde van de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam 
waarmee investeringen worden 
geliberaliseerd; onderstreept dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
EU-Vietnam tevens een bepaling omvat 
waarmee een juridisch verband met de 
PSO wordt gelegd en dat in de preambule 
specifiek wordt verwezen naar de waarden 
en beginselen inzake handel en duurzame 
ontwikkeling zoals die zijn verankerd in de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam en 
de Universele Verklaring van de rechten 
van de mens; benadrukt dat de partijen en 
investeerders alle toepasselijke 
internationale mensenrechtennormen en -
verplichtingen in acht moeten nemen; 
benadrukt de verantwoordelijkheden van 
investeerders uit hoofde van de OESO-
richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen en de VN-richtsnoeren 
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voor het bedrijfsleven en mensenrechten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
EU‑Vietnam geen afzonderlijk hoofdstuk 
over handel en duurzame ontwikkeling 
bevat, aangezien dit reeds voor 
investeringen geldt uit hoofde van de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam 
waarmee investeringen worden 
geliberaliseerd; onderstreept dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
EU-Vietnam tevens een bepaling omvat 
waarmee een juridisch verband met de 
PSO wordt gelegd en dat in de preambule 
specifiek wordt verwezen naar de waarden 
en beginselen inzake handel en duurzame 
ontwikkeling zoals die zijn verankerd in de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam en 
de Universele Verklaring van de rechten 
van de mens;

10. merkt op dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
EU‑Vietnam geen afzonderlijk hoofdstuk 
over handel en duurzame ontwikkeling 
bevat, aangezien dit reeds voor 
investeringen geldt uit hoofde van de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam 
waarmee investeringen worden 
geliberaliseerd; onderstreept dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
EU-Vietnam tevens een bepaling omvat 
waarmee een juridisch verband met de 
PSO wordt gelegd en dat in de preambule 
specifiek wordt verwezen naar de waarden 
en beginselen inzake handel en duurzame 
ontwikkeling zoals die zijn verankerd in de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam en 
de Universele Verklaring van de rechten 
van de mens; benadrukt dat de bepalingen 
van de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
EU-Vietnam en de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam op 
complementaire wijze ten uitvoer moeten 
worden gelegd, met name wat betreft 
mensen-, milieu- en sociale rechten en 
duurzame ontwikkeling;

Or. en

Amendement 57
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
EU‑Vietnam geen afzonderlijk hoofdstuk 
over handel en duurzame ontwikkeling 
bevat, aangezien dit reeds voor 
investeringen geldt uit hoofde van de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam 
waarmee investeringen worden 
geliberaliseerd; onderstreept dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
EU-Vietnam tevens een bepaling omvat 
waarmee een juridisch verband met de 
PSO wordt gelegd en dat in de preambule 
specifiek wordt verwezen naar de waarden 
en beginselen inzake handel en duurzame 
ontwikkeling zoals die zijn verankerd in de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam en 
de Universele Verklaring van de rechten 
van de mens;

10. merkt op dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
EU‑Vietnam geen afzonderlijk hoofdstuk 
over handel en duurzame ontwikkeling 
bevat, aangezien dit reeds voor 
investeringen geldt uit hoofde van de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam 
waarmee investeringen worden 
geliberaliseerd; onderstreept dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
EU-Vietnam tevens een bepaling omvat 
waarmee een juridisch maar zeer gering 
verband met de PSO wordt gelegd en dat in 
de preambule, die niet bindend is, 
specifiek wordt verwezen naar de waarden 
en beginselen inzake handel en duurzame 
ontwikkeling zoals die zijn verankerd in de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam en 
de Universele Verklaring van de rechten 
van de mens;

Or. en

Amendement 58
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
EU‑Vietnam geen afzonderlijk hoofdstuk 
over handel en duurzame ontwikkeling 
bevat, aangezien dit reeds voor 
investeringen geldt uit hoofde van de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam 
waarmee investeringen worden 
geliberaliseerd; onderstreept dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 

10. merkt op dat de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
EU‑Vietnam geen afzonderlijk hoofdstuk 
over handel en duurzame ontwikkeling 
bevat, aangezien dit reeds voor 
markttoegang voor investeringen geldt uit 
hoofde van de vrijhandelsovereenkomst 
EU-Vietnam; is van mening dat het recht 
om te reguleren versterkt had kunnen 
worden door in HDO-hoofdstukken 
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EU-Vietnam tevens een bepaling omvat 
waarmee een juridisch verband met de 
PSO wordt gelegd en dat in de preambule 
specifiek wordt verwezen naar de waarden 
en beginselen inzake handel en duurzame 
ontwikkeling zoals die zijn verankerd in 
de vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam 
en de Universele Verklaring van de 
rechten van de mens;

regels, beginselen en verwijzingen naar de 
internationale verplichtingen van de 
partijen op te nemen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. merkt met bezorgdheid op dat het 
Vietnamese wetboek van strafrecht nog 
steeds ernstige 
mensenrechtenschendingen toelaat, en 
dat deze schendingen sinds de 
inwerkingtreding van de PSO zijn 
toegenomen; dringt er bij Vietnam op aan 
zijn wetboek van strafrecht te herzien in 
overeenstemming met internationale 
normen, en is ingenomen met de steun 
van de Europese Unie op dit gebied; 
betreurt dat de Commissie vooraf geen 
uitgebreide effectbeoordeling inzake 
mensenrechten heeft uitgevoerd van de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
EU-Vietnam; dringt er bij de Commissie 
op aan deze beoordeling alsnog uit te 
voeren;

Or. en

Amendement 60
Saskia Bricmont
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. vreest dat 
mensenrechtenschendingen als gevolg 
van activiteiten van buitenlandse 
investeerders niet kunnen worden 
aangepakt in het kader van de 
investeringsbeschermingsovereenkomst 
en dat deze overeenkomst geen 
mogelijkheden biedt voor concrete actie; 
pleit daarom voor de invoering van een 
toezichtmechanisme en een 
klachtenmechanisme in het kader van de 
investeringsbeschermingsovereenkomst, 
door middel van een aanvullend protocol 
bij de overeenkomst, zodat mogelijke en 
daadwerkelijke schendingen in ieder 
geval kunnen worden voorkomen of 
kunnen worden hersteld door middel van 
bemiddeling;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. wijst op de nieuwe Vietnamese 
cyberbeveiligingswet, die begin 2019 van 
kracht is geworden en waar veel kritiek op 
is gekomen; wijst op de geïntensiveerde 
onderdrukking van 
mensenrechtenactivisten in het land, 
hetgeen verband houdt met de bepalingen 
van deze nieuwe wet die de overheid de 
bevoegdheid geven om inhoud te 
censureren, controle te hebben over 
informatie en online dissidenten het 
zwijgen op te leggen; betreurt dat de 
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wetgeving tevens de economische 
belangen van de EU in gevaar brengt, 
onder meer door de bepalingen inzake 
gedwongen gegevenslokalisatie, die 
ingaan tegen de liberaliseringsagenda van 
de EU op dit vlak; roept Vietnam op deze 
wetgeving te herzien in overeenstemming 
met internationale normen en is 
ingenomen met de steun van de Europese 
Unie op dit gebied;

Or. en

Amendement 62
Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Dita Charanzová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. benadrukt dat de 
tenuitvoerlegging van de overeenkomst en 
de ontwikkelingen op het gebied van de 
mensenrechten in Vietnam nauwlettend 
in het oog moeten worden gehouden; pleit 
voor een gezamenlijk parlementair 
controleorgaan, gebaseerd op de 
monitorgroep voor Vietnam in het 
Europees Parlement en haar tegenhanger 
in het Vietnamese parlement, dat toezicht 
zal houden op de tenuitvoerlegging van de 
overeenkomst en de ontwikkelingen op het 
gebied van de mensenrechten in Vietnam;

Or. en

Amendement 63
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is van mening dat een 
internationaal arbitragegerecht:
- onder auspiciën van een onafhankelijk 
multilateraal orgaan, zoals de Verenigde 
Naties, dient te vallen;
- transparant moet zijn over aanstellingen 
en procedures;
- de verdragen inzake mensenrechten, 
arbeid en het milieu moet toepassen;

Or. en

Amendement 64
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. onderstreept dat deze overeenkomst 
de 21 bestaande bilaterale 
investeringsverdragen tussen EU-lidstaten 
en Vietnam zal vervangen; meent dat dit 
een belangrijke stap is om de legitimiteit 
en aanvaarding van de internationale 
investeringsregeling te vergroten;

12. onderstreept dat deze overeenkomst 
de 21 bestaande bilaterale 
investeringsverdragen tussen EU-lidstaten 
en Vietnam zal vervangen;

Or. en

Amendement 65
Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. onderstreept dat deze overeenkomst 
de 21 bestaande bilaterale 
investeringsverdragen tussen EU-lidstaten 
en Vietnam zal vervangen; meent dat dit 

12. onderstreept dat deze overeenkomst 
de 21 bestaande bilaterale 
investeringsverdragen tussen EU-lidstaten 
en Vietnam zal vervangen en nieuwe 
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een belangrijke stap is om de legitimiteit 
en aanvaarding van de internationale 
investeringsregeling te vergroten;

verplichtingen zal scheppen voor de 
zes EU-lidstaten die nog geen bilaterale 
investeringsverdragen hebben 
ondertekend met Vietnam;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt de Commissie ertoe aan 
haar werkzaamheden voor te zetten om het 
ICS toegankelijker te maken voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s);

13. moedigt de Commissie ertoe aan 
haar werkzaamheden voor te zetten om het 
ICS toegankelijker te maken voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s); 
onderstreept het groeipotentieel en de 
aanzienlijke voordelen die hierdoor 
beschikbaar worden gesteld aan Europese 
kmo’s, en is van oordeel dat deze sector 
van vitaal belang is voor de Europese 
welvaart en innovatie;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt de Commissie ertoe aan 
haar werkzaamheden voor te zetten om het 
ICS toegankelijker te maken voor kleine 
en middelgrote ondernemingen (kmo’s);

13. roept de Commissie op in het 
kader van deze overeenkomst aanvullende 
maatregelen te nemen voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) om 
de overeenkomst transparant en 
toegankelijk te maken; moedigt de 
Commissie ertoe aan haar werkzaamheden 
voort te zetten om het ICS toegankelijker te 
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maken voor kmo’s;

Or. en

Amendement 68
Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt de Commissie ertoe aan 
haar werkzaamheden voor te zetten om het 
ICS toegankelijker te maken voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s);

13. moedigt de Commissie ertoe aan 
haar werkzaamheden voort te zetten om het 
ICS toegankelijker te maken voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) en 
roept de Commissie op toegang tot 
rechtsmiddelen voor slachtoffers van 
mensenrechtenschendingen en 
maatschappelijke organisaties op te 
nemen in de overeenkomst;

Or. en

Amendement 69
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt de Commissie ertoe aan 
haar werkzaamheden voor te zetten om 
het ICS toegankelijker te maken voor 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s);

13. herinnert eraan dat het ICS en 
arbitrageregelingen nauwelijks 
toegankelijk zijn voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s);

Or. en

Amendement 70
Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Dita Charanzová
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt beide partijen 
programma’s te ontwikkelen voor 
samenwerkingsactiviteiten die vrouwen 
meer kansen geven en hun situatie 
verbeteren zodat vrouwen beter gebruik 
kunnen maken van de mogelijkheden die 
de overeenkomst biedt, zoals activiteiten 
gericht op capaciteitsopbouw en het 
verbeteren van vaardigheden op het werk 
en in het bedrijfsleven, waarmee de 
vertegenwoordiging van vrouwen in de 
besluitvorming en leidinggevende posities 
wordt verbeterd, alsook verbetering van de 
toegang voor en de deelname en het 
leiderschap van vrouwen op het gebied 
van wetenschap, technologie en innovatie, 
en gendergebaseerde analyses en 
statistieken over investeringen uitgesplitst 
op gender;

Or. en

Amendement 71
Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. meent dat de goedkeuring van deze 
overeenkomst investeerders en hun 
investeringen aan beide zijden een hoog 
niveau van bescherming zal bieden, en 
tegelijkertijd het recht van overheden om 
te reguleren in stand zal houden;

Schrappen

Or. en
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Amendement 72
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. meent dat de goedkeuring van deze 
overeenkomst investeerders en hun 
investeringen aan beide zijden een hoog 
niveau van bescherming zal bieden, en 
tegelijkertijd het recht van overheden om 
te reguleren in stand zal houden;

14. meent dat de goedkeuring van deze 
overeenkomst investeerders en hun 
investeringen bescherming zal bieden; is 
echter tevens van oordeel dat bij de 
uitspraak van het HvJ-EU over de CETA 
enkele belangrijke vragen nog 
onbeantwoord zijn gebleven, zoals: i) wat 
de gevolgen zijn van het feit dat ICS-
rechters niet gebonden zijn aan het arrest 
van het HvJ-EU en zij dus uitspraken 
kunnen doen die ingaan tegen de 
interpretatie van het HvJ-EU; ii) wat er 
gebeurt als ICS-rechters het door de EU 
vastgestelde beschermingsniveau 
betwisten en op die basis 
schadevergoedingen toekennen; iii) hoe 
kan worden gewaarborgd dat ICS-
rechters de interpretatie van het HvJ-EU 
zullen volgen; is daarom van oordeel dat 
er een protocol moet worden toegevoegd 
aan de overeenkomst voordat deze wordt 
geratificeerd waarin deze kwesties door 
middel van een uitleggingsinstrument 
worden opgehelderd;

Or. en

Amendement 73
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
 Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. meent dat de goedkeuring van deze 
overeenkomst investeerders en hun 
investeringen aan beide zijden een hoog 
niveau van bescherming zal bieden, en 

14. meent dat de goedkeuring van deze 
overeenkomst investeerders en hun 
investeringen aan beide zijden een hoog 
niveau van bescherming zal bieden, en 
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tegelijkertijd het recht van overheden om te 
reguleren in stand zal houden;

tegelijkertijd het recht van overheden om te 
reguleren in stand zal houden; roept de 
lidstaten op de overeenkomst spoedig te 
ratificeren zodat alle belanghebbenden zo 
snel mogelijk gebruik kunnen maken van 
de voordelen van deze overeenkomst;

Or. en

Amendement 74
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. meent dat de goedkeuring van deze 
overeenkomst investeerders en hun 
investeringen aan beide zijden een hoog 
niveau van bescherming zal bieden, en 
tegelijkertijd het recht van overheden om 
te reguleren in stand zal houden;

14. meent dat de goedkeuring van deze 
overeenkomst investeerders een 
geprivilegieerde status zal bieden en het 
recht van overheden om te reguleren in 
gevaar kan brengen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is ingenomen met de 
overeenkomst, die zal zorgen voor meer 
mogelijkheden voor vrije en eerlijke 
handel tussen de EU en Vietnam; dringt 
er bij het Europees Parlement op aan 
goedkeuring te verlenen aan de 
overeenkomst, aangezien Vietnam 
stappen zet om de situatie inzake burger- 
en arbeidsrechten te verbeteren teneinde 
aan zijn verplichtingen te voldoen;
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Or. en

Amendement 76
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. weigert zijn goedkeuring te 
hechten aan de sluiting tot de 
investeringsbeschermingsovereenkomst is 
vervolledigd met de invoering van een 
onafhankelijk toezicht- en 
klachtenmechanisme;

Or. en


