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Pozmeňujúci návrh 1
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Citácia 11 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na stanovisko 
Súdneho dvora Európskej únie z 30. 
apríla 2019 podľa článku 218 ods. 11 
ZFEÚ, ktoré si 7. septembra 2017 
vyžiadalo Belgické kráľovstvo,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Citácia 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na svoje uznesenie zo 
14. decembra 2017 o slobode prejavu vo 
Vietname, najmä o prípade Nguyena Vana 
Hou8,

— so zreteľom na svoje uznesenie zo 
14. decembra 2017 o slobode prejavu vo 
Vietname, najmä na odmietnutie 
odsúdenia Nguyena Vana Hou8 na sedem 
rokov odňatia slobody za „legitímne 
uplatňovanie slobody prejavu; vyjadrujúc 
znepokojenie Európy z nárastu počtu 
zadržaných“ (ktorý roku 2017 rástol ešte 
rýchlejšie); „vyzývajúc vietnamské 
orgány, aby prepustili všetkých občanov 
zadržiavaných za pokojné uplatňovanie 
slobody prejavu“; „vyjadrujúc vážne 
obavy v súvislosti s rozsiahlym 
uplatňovaním vnútroštátnych 
bezpečnostných opatrení vietnamského 
trestného zákonníka a naliehajúc na 
vládu Vietnamu, aby ho dôkladne 
zmenila“, „odsudzujúc výkon trestu smrti 
vo Vietname“, „pripomínajúc význam 
dialógu o ľudských právach medzi EÚ a 
Vietnamom ako kľúčového nástroja, 
ktorý sa má používať na podporu 
Vietnamu pri realizácii potrebných 
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reforiem“;
_________________ _________________
8 Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 73. 8 Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 73.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Citácia 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na svoje uznesenie z 
15. novembra 2018 o Vietname, najmä o 
situácii politických väzňov9,

— so zreteľom na svoje uznesenie z 
15. novembra 2018 o Vietname, najmä o 
situácii politických väzňov9, vyjadrujúc 
poľutovanie nad tým, že „vietnamské 
orgány naďalej väznia, zadržiavajú, 
obťažujú a zastrašujú obhajcov ľudských 
práv, novinárov, blogerov, právnikov 
pôsobiacich v oblasti ľudských práv a 
aktivistov občianskej spoločnosti v 
krajine“; pripomínajúc svoju 
minuloročnú výzvu vietnamským 
orgánom, „aby skoncovali so všetkými 
obmedzeniami a prípadmi obťažovania 
obhajcov ľudských práv“; a znova 
„vyzýva vietnamské orgány, aby zrušili, 
prehodnotili alebo zmenili všetky 
represívne zákony a prepustili všetkých 
politických väzňov“ keď sa okrem 
mlčania a pokračujúcich represií 
neprejavili žiadne konkrétne výsledky;

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
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Citácia 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na Zmluvu o Európskej 
únii (ZEÚ), a najmä na jej hlavu V o 
vonkajšej činnosti Únie,

— so zreteľom na Zmluvu o Európskej 
únii (ZEÚ), a najmä na jej hlavu V o 
vonkajšej činnosti Únie, konkrétne článok 
21,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Citácia 20 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na závery Rady o 
detskej práci z 20. júna 2016, v ktorých sa 
Komisia vyzýva, aby pokračovala v 
skúmaní spôsobov účinnejšieho 
využívania obchodných nástrojov 
Európskej únie v boji proti detskej práci 
vrátane dohôd o voľnom obchode;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Citácia 20 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na závery Rady s 
názvom Smerom k čoraz udržateľnejšej 
Únii do roku 2030 z 9. apríla 2019, v 
ktorých Rada zdôrazňuje naliehavú 
potrebu urýchliť vykonávanie Agendy 
2030 na celom svete aj interne ako 
ústrednú prioritu EÚ v záujme jej 
občanov a na podporu jej dôveryhodnosti 
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v Európe aj vo svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Citácia 20 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na závery Rady o 
podnikaní a ľudských právach z 20. júna 
2016, podľa ktorých „EÚ uznáva, že 
dodržiavanie ľudských práv zo strany 
podnikov a ich pevné zakomponovanie do 
podnikových operácií a hodnotových a 
dodávateľských reťazcov sú nevyhnutné 
pre udržateľný rozvoj a dosiahnutie 
cieľov udržateľného rozvoja. Všetky 
partnerstvá na realizáciu cieľov 
udržateľného rozvoja by sa mali zakladať 
na dodržiavaní ľudských práv a 
zodpovednom správaní podnikov“ a že 
„Rada odporúča podnikom EÚ, aby 
zaviedli mechanizmy riešenia sťažností na 
operačnej úrovni, prípadne na 
medzipodnikovej úrovni vytvárali 
spoločné iniciatívy na riešenie sťažností“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-A keďže zvolená predsedníčka 
Ursula von der Leyen v poverovacom liste 
adresovanom všetkým dezignovaným 
komisárom kládla dôraz na to, aby každý 
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komisár vo svojej oblasti pôsobnosti 
zabezpečil plnenie cieľov udržateľného 
rozvoja OSN;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Jude Kirton-Darling

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže EÚ je medzi 80 priamymi 
zahraničnými investormi vo Vietname na 
piatom mieste;

B. keďže EÚ je medzi 80 priamymi 
zahraničnými investormi vo Vietname na 
piatom mieste; keďže Hongkong, ktorý v 
roku 2018 investoval do Vietnamu viac 
ako všetky členské štáty EÚ dokopy, 
nedávno uzavrel investičnú dohodu so 
združením ASEAN, ktorá neobsahuje 
riešenie sporov medzi investormi a štátom 
ani žiadne iné arbitrážne riešenie sporov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Emmanuel Maurel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže Vietnam má dynamické 
hospodárstvo s najrýchlejšie rastúcou 
strednou triedou spomedzi krajín združenia 
ASEAN, ako aj mladú, dynamickú 
pracovnú silu, vysokú mieru gramotnosti, 
vysokú úroveň vzdelania, pomerne nízke 
mzdy, dobré dopravné spojenia a centrálnu 
polohu v rámci združenia ASEAN;

C. keďže Vietnam má dynamické 
hospodárstvo s najrýchlejšie rastúcou 
strednou triedou spomedzi krajín združenia 
ASEAN, ako aj mladú, dynamickú 
pracovnú silu, vysokú mieru gramotnosti, 
vysokú úroveň vzdelania, pomerne nízke 
mzdy – ktoré spolu so zrušením všetkých 
ciel budú silným stimulom pre podniky v 
EÚ, aby viac využívali outsourcing 
európskych pracovných miest vo výrobe – 
dobré dopravné spojenia a centrálnu 
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polohu v rámci združenia ASEAN;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
v mene skupiny ECR

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže infraštruktúra a investičné 
potreby Vietnamu sú výrazne vyššie ako 
práve dostupné verejné financie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Emmanuel Maurel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže v roku 2017 Vietnam prijal 
PZI v hodnote 8 % svojho HDP, čo je viac 
ako dvojnásobok v porovnaní s 
ekonomikami podobnej veľkosti v regióne;

D. keďže v roku 2017 Vietnam prijal 
PZI v hodnote 8 % svojho HDP, čo je viac 
ako dvojnásobok v porovnaní s 
ekonomikami podobnej veľkosti v regióne, 
spomedzi ktorých sa teraz Čína stala 
najvýznamnejším zahraničným 
investorom najmä do výroby, čo čínskym 
podnikom dáva ešte viac možností pre 
vývoz do Európy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Emmanuel Maurel

Návrh uznesenia
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Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. oceňuje, že obchodné, 
podnikateľské a investičné prostredie vo 
Vietname sa za niekoľko posledných 
desaťročí výrazne zlepšilo;

E. konštatuje, že na rozdiel od 
ľudských práv, právneho štátu a 
nezávislosti občianskej spoločnosti sa 
obchodné, podnikateľské a investičné 
prostredie vo Vietname za niekoľko 
posledných desaťročí výrazne zlepšilo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ea (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže vypustením chemického 
odpadu do mora v roku 2016 oceliarne 
Formosa vo vlastníctve taiwanskej 
spoločnosti spôsobili obrovskú ekologickú 
katastrofu; keďže jej obrovský vplyv na 
životné prostredie a hospodárstvo ohrozil 
živobytie mnohých drobných a tradičných 
rybárov; keďže vietnamské orgány 
zareagovali na občianske protesty, po 
ktorých nasledovalo také intenzívne 
prenasledovanie a zatýkanie, že vzbudili 
vážne obavy medzinárodného 
spoločenstva; keďže systém vietnamského 
súdnictva neposkytuje adekvátny 
mechanizmus nápravy pre obete 
porušovania ľudských práv, a to ani v 
súvislosti s hospodárskou činnosťou; 
keďže Európska komisia sa rozhodla 
neposudzovať vplyv IPA na ľudské práva;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 15
Daniel Caspary

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže toto je druhá samostatná 
dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a 
treťou krajinou po rokovaniach európskych 
inštitúcií o novej štruktúre dohôd o voľnom 
obchode EÚ na základe stanoviska 
Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) 
2/15 zo 16. mája 2017;

G. keďže po Dohode o ochrane 
investícií medzi EÚ a Singapurom je toto 
druhá samostatná dohoda o ochrane 
investícií medzi EÚ a treťou krajinou po 
rokovaniach európskych inštitúcií o novej 
štruktúre dohôd o voľnom obchode EÚ na 
základe stanoviska Súdneho dvora 
Európskej únie (SDEÚ) 2/15 zo 16. mája 
2017, ktorá v budúcnosti poslúži ako 
referenčný bod pre jednanie EÚ s 
obchodnými partnermi;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže dohoda vychádza z 
ustanovení o ochrane investícií, ktoré sú 
súčasťou komplexnej hospodárskej a 
obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou 
(CETA), ktorú Parlament ratifikoval 15. 
februára 2017;

H. keďže dohoda vychádza z 
ustanovení o ochrane investícií, ktoré sú 
súčasťou komplexnej hospodárskej a 
obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou 
(CETA), ktorú Parlament ratifikoval 15. 
februára 2017; zdôrazňuje, že nový verejný 
systém investičných súdov bol vďaka 
úsiliu Európskeho parlamentu 
zapracovaný do už dokončenej dohody 
CETA, a tak nahradil predchádzajúci 
súkromný systém ISDN.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 17
Jude Kirton-Darling

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže dohoda vychádza z 
ustanovení o ochrane investícií, ktoré sú 
súčasťou komplexnej hospodárskej a 
obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou 
(CETA), ktorú Parlament ratifikoval 15. 
februára 2017;

H. keďže dohoda vychádza z 
ustanovení o ochrane investícií, ktoré sú 
súčasťou komplexnej hospodárskej a 
obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou 
(CETA), ktorú Parlament ratifikoval 15. 
februára 2017; keďže tento nový systém 
investičných súdov nie je zatiaľ 
vyskúšaný, keďže ani príslušné 
ustanovenia dohody CETA ani dohody 
IPA so Singapurom zatiaľ nie sú platné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže dohoda vychádza z 
ustanovení o ochrane investícií, ktoré sú 
súčasťou komplexnej hospodárskej a 
obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou 
(CETA), ktorú Parlament ratifikoval 15. 
februára 2017;

H. keďže dohoda vychádza z 
ustanovení o ochrane investícií, ktoré sú 
súčasťou komplexnej hospodárskej a 
obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou 
(CETA), ktorú Parlament ratifikoval 15. 
februára 2017 a ktorá ešte stále čaká na 
ratifikáciu viacerých členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Jude Kirton-Darling

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže dohoda nahradí existujúce 
bilaterálne investičné zmluvy medzi 21 
členskými štátmi EÚ a Vietnamom, ktoré 
neobsahujú nový prístup EÚ k ochrane 
investícií a mechanizmus jej presadzovania 
- systém investičných súdov (ICS);

I. keďže dohoda nahradí existujúce 
bilaterálne investičné zmluvy medzi 21 
členskými štátmi EÚ a Vietnamom, ktoré 
neobsahujú nový prístup EÚ k ochrane 
investícií a mechanizmus jej presadzovania 
- systém investičných súdov (ICS); keďže 
6 členských štátov EÚ v súčasnosti nemá s 
Vietnamom žiadnu investičnú zmluvu 
(CY, HR, IE, MT, PT, SI), a preto by v 
dôsledku dohody EVIPA v konaní s 
Vietnamom v prvom rade podliehali 
arbitrážnemu riešeniu sporov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ia (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže systém investičných súdov 
EÚ naďalej ostáva v oblasti investícií 
súčasťou arbitrážneho systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ib (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ib. keďže v posledných desaťročiach 
sa vyskytli súdne spory s investormi v 
hodnote miliárd dolárov vo veci údajných 
strát na zisku právnických osôb z dôvodu 
právnych predpisov a vládnych opatrení v 
záujme verejnosti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ic (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ic. keďže podľa UNCTAD sa v roku 
2018 začali nové súdne spory, ktoré 
investori iniciovali proti 41 štátom, a 
podobne ako v predchádzajúcich rokoch 
bola väčšina nových sporov s rozvojovými 
krajinami a krajinami s transformujúcou 
sa ekonomikou, väčšinou zo strany 
investorov z rozvinutých krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže Súdny dvor EÚ 30. apríla 
2019 rozhodol, že mechanizmus riešenia 
sporov medzi investormi a štátmi 
stanovený v dohode CETA je v súlade s 
právom Únie14;

J. keďže Súdny dvor EÚ 30. apríla 
2019 rozhodol, že mechanizmus riešenia 
sporov medzi investormi a štátmi 
stanovený v dohode CETA je v súlade s 
právom Únie14; keďže Súdny dvor dospel 
k takémuto záveru na základe toho, že - 
keďže právne predpisy EÚ spočívajú na 
zásadách proporcionality a nevyhnutnosti 
dosahovať ciele verejnej politiky - je 
predpoklad súladu s povinnosťou ochrany 
investícií a že ICS nie je príslušný 
vyjadrovať sa k úrovni ochrany verejného 
záujmu, ktorá bola stanovená na základe 
opatrení EÚ nezlučiteľných s dohodou 
CETA;
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_________________ _________________
14 Stanovisko Súdneho dvora z 30. apríla 
2019, 1/17.

14 Stanovisko Súdneho dvora z 30. apríla 
2019, 1/17.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Jude Kirton-Darling

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže strany dohody sa zaviazali, 
že zriadia mnohostranný investičný súd, a 
Parlament túto iniciatívu dôrazne podporil;

K. keďže strany dohody sa zaviazali, 
že zriadia mnohostranný investičný súd, a 
Parlament túto iniciatívu dôrazne podporil; 
keďže tento prístup v rámci verejných 
konzultácií usporiadaných Komisiou v 
roku 2017 plne podporilo iba 7,8 % 
všetkých respondentov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže strany dohody sa zaviazali, 
že zriadia mnohostranný investičný súd, a 
Parlament túto iniciatívu dôrazne 
podporil;

K. keďže strany dohody sa zaviazali, 
že zriadia mnohostranný investičný súd, a 
Parlament túto iniciatívu v 
predchádzajúcom volebnom období 
dôrazne podporil;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Saskia Bricmont
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže strany dohody sa zaviazali, 
že zriadia mnohostranný investičný súd, a 
Parlament túto iniciatívu dôrazne 
podporil;

K. keďže strany dohody sa zaviazali, 
že zriadia mnohostranný investičný súd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Daniel Caspary

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže strany dohody sa zaviazali, 
že zriadia mnohostranný investičný súd, a 
Parlament túto iniciatívu dôrazne podporil;

K. keďže strany dohody sa zaviazali, 
že zriadia mnohostranný investičný súd, a 
Parlament túto iniciatívu dôrazne a trvalo 
podporuje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Iuliu Winkler, Enikő Győri, Massimiliano Salini

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta nový prístup EÚ k ochrane 
investícií a mechanizmus jej presadzovania 
(ICS), ktorý nahrádza mechanizmus 
urovnávania sporov medzi investormi a 
štátom (ISDS); zdôrazňuje, že systém 
investičných súdov (ICS) predstavuje 
moderný, inovačný a reformovaný 
mechanizmus na riešenie investičných 

1. víta nový prístup EÚ k ochrane 
investícií a mechanizmus jej presadzovania 
(ICS), ktorý nahrádza mechanizmus 
urovnávania sporov medzi investormi a 
štátom (ISDS); zdôrazňuje, že systém 
investičných súdov (ICS) predstavuje 
moderný, inovačný a reformovaný 
mechanizmus na riešenie investičných 
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sporov; poznamenáva, že ide o výraznú 
zmenu úrovne hmotnoprávnej ochrany 
investorov a spôsobu riešenia sporov medzi 
investormi a štátom;

sporov; poznamenáva, že ide o výraznú 
zmenu úrovne hmotnoprávnej ochrany 
investorov a spôsobu riešenia sporov medzi 
investormi a štátom; pripomína, že 
zriadenie nezávislého mnohostranného 
investičného súdu by poskytlo väčšiu 
právnu istotu všetkým stranám; víta silnú 
podporu multilaterálneho obchodného 
systému založeného na pravidlách zo 
strany Vietnamu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Jude Kirton-Darling

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta nový prístup EÚ k ochrane 
investícií a mechanizmus jej presadzovania 
(ICS), ktorý nahrádza mechanizmus 
urovnávania sporov medzi investormi a 
štátom (ISDS); zdôrazňuje, že systém 
investičných súdov (ICS) predstavuje 
moderný, inovačný a reformovaný 
mechanizmus na riešenie investičných 
sporov; poznamenáva, že ide o výraznú 
zmenu úrovne hmotnoprávnej ochrany 
investorov a spôsobu riešenia sporov medzi 
investormi a štátom;

1. berie na vedomie nový prístup EÚ 
k ochrane investícií a mechanizmus jej 
presadzovania (ICS), ktorý nahrádza 
mechanizmus urovnávania sporov medzi 
investormi a štátom (ISDS); zdôrazňuje, že 
systém investičných súdov (ICS) 
predstavuje reformovaný mechanizmus na 
riešenie investičných sporov; konštatuje, že 
sa v ňom zavádzajú určité zmeny úrovne 
hmotnoprávnej ochrany poskytovanej 
investorom a spôsobu riešenia sporov 
medzi investormi a štátom, hoci neriešia 
hlavné nedostatky mechanizmu ISDS v 
tom, že ICS je naďalej v rozpore so 
zásadami právnej rovnosti a právnej 
istoty, ktoré tvoria základný kameň 
právneho štátu;

Or. en

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

Návrh uznesenia
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Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta nový prístup EÚ k ochrane 
investícií a mechanizmus jej presadzovania 
(ICS), ktorý nahrádza mechanizmus 
urovnávania sporov medzi investormi a 
štátom (ISDS); zdôrazňuje, že systém 
investičných súdov (ICS) predstavuje 
moderný, inovačný a reformovaný 
mechanizmus na riešenie investičných 
sporov; poznamenáva, že ide o výraznú 
zmenu úrovne hmotnoprávnej ochrany 
investorov a spôsobu riešenia sporov medzi 
investormi a štátom;

1. víta nový prístup EÚ k ochrane 
investícií a mechanizmus jej presadzovania 
(ICS), ktorý nahrádza mechanizmus 
urovnávania sporov medzi investormi a 
štátom (ISDS); zdôrazňuje, že systém 
investičných súdov (ICS) predstavuje 
moderný, inovačný a reformovaný 
mechanizmus na riešenie investičných 
sporov; poznamenáva, že ide o výraznú 
zmenu úrovne hmotnoprávnej ochrany 
investorov a spôsobu riešenia sporov medzi 
investormi a štátom; vyjadruje však 
poľutovanie nad tým, že rozsah 
uplatňovania iba nepatrne presahuje 
úroveň nerozlišovania medzi 
zahraničnými a domácimi investormi

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta nový prístup EÚ k ochrane 
investícií a mechanizmus jej presadzovania 
(ICS), ktorý nahrádza mechanizmus 
urovnávania sporov medzi investormi a 
štátom (ISDS); zdôrazňuje, že systém 
investičných súdov (ICS) predstavuje 
moderný, inovačný a reformovaný 
mechanizmus na riešenie investičných 
sporov; poznamenáva, že ide o výraznú 
zmenu úrovne hmotnoprávnej ochrany 
investorov a spôsobu riešenia sporov 
medzi investormi a štátom;

1. poznamenáva, že nový prístup EÚ 
k ochrane investícií a mechanizmus jej 
presadzovania (ICS) nahrádza 
mechanizmus urovnávania sporov medzi 
investormi a štátom (ISDS); zdôrazňuje 
skutočnosť, že ICS predstavuje 
mechanizmus na riešenie investičných 
sporov, ktorý je veľmi podobný 
predchádzajúcemu, keďže podobne ako 
ISDS poskytuje investorom paralelný a 
privilegovaný súdny systém a neposkytuje 
žiadny sankčný mechanizmus voči 
investorom, ktorí nedodržiavajú 
povinnosti v oblasti ľudských práv alebo 
sociálne a environmentálne normy;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta nový prístup EÚ k ochrane 
investícií a mechanizmus jej presadzovania 
(ICS), ktorý nahrádza mechanizmus 
urovnávania sporov medzi investormi a 
štátom (ISDS); zdôrazňuje, že systém 
investičných súdov (ICS) predstavuje 
moderný, inovačný a reformovaný 
mechanizmus na riešenie investičných 
sporov; poznamenáva, že ide o výraznú 
zmenu úrovne hmotnoprávnej ochrany 
investorov a spôsobu riešenia sporov 
medzi investormi a štátom;

1. berie na vedomie nový prístup EÚ 
k ochrane investícií a mechanizmus jej 
presadzovania (ICS), ktorý je reformou 
urovnávania sporov medzi investormi a 
štátom (ISDS); zdôrazňuje, že systém 
investičných súdov (ICS) predstavuje 
moderný, inovačný a reformovaný 
mechanizmus na riešenie investičných 
sporov, pokiaľ ide o jeho procesné 
nedostatky; konštatuje však, že spôsobuje 
asymetriu a nerovnováhu medzi právami 
a povinnosťami investorov, keďže tak, 
ako v rámci predchádzajúceho ISDS, sú 
chránené len práva;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že dohoda zabezpečí 
vysokú úroveň ochrany investícií a právnej 
istoty pri súčasnej ochrane práva 
zmluvných strán na reguláciu a 
presadzovanie legitímnych cieľov verejnej 
politiky, ako je verejné zdravie a ochrana 
životného prostredia; zdôrazňuje, že 
dohoda zabezpečí transparentnosť a 
zodpovednosť;

2. konštatuje, že dohoda zabezpečí 
vysokú úroveň ochrany investícií a právnej 
istoty pri súčasnej ochrane práva 
zmluvných strán na reguláciu a 
presadzovanie legitímnych cieľov verejnej 
politiky, ako je verejné zdravie a ochrana 
životného prostredia; zdôrazňuje, že 
dohoda zabezpečí transparentnosť a 
zodpovednosť; žiada Komisiu, aby tiež 
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zohľadnila boj proti zmene klímy a 
dodržiavanie Parížskej dohody ochranou 
práva strán na reguláciu tak ako v dohode 
CETA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Iuliu Winkler, Enikő Győri

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že dohoda zabezpečí 
vysokú úroveň ochrany investícií a právnej 
istoty pri súčasnej ochrane práva 
zmluvných strán na reguláciu a 
presadzovanie legitímnych cieľov verejnej 
politiky, ako je verejné zdravie a ochrana 
životného prostredia; zdôrazňuje, že 
dohoda zabezpečí transparentnosť a 
zodpovednosť;

2. konštatuje, že dohoda zabezpečí 
vysokú úroveň ochrany investícií a právnej 
istoty pri súčasnej ochrane práva 
zmluvných strán na reguláciu a 
presadzovanie legitímnych cieľov verejnej 
politiky, ako je verejné zdravie a ochrana 
životného prostredia; zdôrazňuje, že 
dohoda zabezpečí transparentnosť a 
zodpovednosť; víta nový prístup EÚ k 
ochrane investícií a mechanizmus jej 
presadzovania (ICS), ktorý zvyšuje kvalitu 
oproti individuálnemu prístupu v 
bilaterálnych investičných zmluvách 
uzatvorených členskými štátmi EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že dohoda zabezpečí 
vysokú úroveň ochrany investícií a právnej 
istoty pri súčasnej ochrane práva 
zmluvných strán na reguláciu a 
presadzovanie legitímnych cieľov verejnej 

2. konštatuje, že dohoda zabezpečí 
vysokú úroveň ochrany investícií a právnej 
istoty; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
podobná úroveň ambícií sa nedosiahla pri 
presadzovaní ustanovení o udržateľnom 
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politiky, ako je verejné zdravie a ochrana 
životného prostredia; zdôrazňuje, že 
dohoda zabezpečí transparentnosť a 
zodpovednosť;

rozvoji; ďalej poznamenáva, že dohoda 
EVIPA na rozdiel od dohody CETA nemá 
spoločný výkladový nástroj, ktorý by 
poskytoval dodatočné záruky práva 
zmluvných strán na reguláciu a na 
základe ktorého Súdny dvor EÚ dospel k 
záverom o dohode CETA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Jude Kirton-Darling

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že dohoda zabezpečí 
vysokú úroveň ochrany investícií a právnej 
istoty pri súčasnej ochrane práva 
zmluvných strán na reguláciu a 
presadzovanie legitímnych cieľov verejnej 
politiky, ako je verejné zdravie a ochrana 
životného prostredia; zdôrazňuje, že 
dohoda zabezpečí transparentnosť a 
zodpovednosť;

2. konštatuje, že dohoda je 
prezentovaná ako prostriedok, ktorý 
zabezpečí vysokú úroveň ochrany 
investícií a právnej istoty pri súčasnej 
ochrane práva zmluvných strán na 
reguláciu a presadzovanie legitímnych 
cieľov verejnej politiky, ako je verejné 
zdravie a ochrana životného prostredia, 
konštatuje však tiež, že tento systém – 
vrátane doložky o práve na reguláciu – 
vôbec nie je vyskúšaný a je predmetom 
značnej kritiky verejnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Daniel Caspary

Návrh uznesenia
 Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že dohoda zabezpečí 
vysokú úroveň ochrany investícií a právnej 
istoty pri súčasnej ochrane práva 
zmluvných strán na reguláciu a 

2. konštatuje, že dohoda zabezpečí 
vysoká úroveň ochrany investícií a právnej 
istoty pri súčasnej ochrane práva 
zmluvných strán na reguláciu a 
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presadzovanie legitímnych cieľov verejnej 
politiky, ako je verejné zdravie a ochrana 
životného prostredia; zdôrazňuje, že 
dohoda zabezpečí transparentnosť a 
zodpovednosť;

presadzovanie legitímnych cieľov verejnej 
politiky, ako je verejné zdravie, verejné 
služby a ochrana životného prostredia; 
zdôrazňuje, že dohoda zabezpečí 
transparentnosť a zodpovednosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Jude Kirton-Darling

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že dohoda zaručuje 
investorom z EÚ vo Vietname spravodlivé 
a nestranné zaobchádzanie a to, že oproti 
vietnamským investorom nebudú 
diskriminovaní; konštatuje, že dohoda 
náležite chráni investorov z EÚ pred 
nezákonným vyvlastnením;

3. zdôrazňuje, že dohoda zaručuje 
investorom z EÚ vo Vietname osobitné 
zaobchádzanie, akého sa domácim 
investorom nedostáva; konštatuje, že 
dohoda obsahuje ustanovenia na ochranu 
investorov z EÚ pred nezákonným 
vyvlastnením, aké už existujú vo 
vietnamských vnútroštátnych právnych 
predpisoch; konštatuje, že kapitola II 
vietnamského zákona o investíciách 
poskytuje zahraničným investorom 
podobnú ochranu investícií ako domácim 
investorom, ako je ochrana aktív a 
majetku, investičného kapitálu, príjmov a 
ďalších zákonných práv a záujmov 
investorov; konštatuje, že vietnamské 
právo už zakazuje vyvlastnenie na základe 
administratívnych opatrení a stanovuje 
právo na primerané odškodnenie v 
prípade vyvlastnenia na účely národnej 
obrany alebo bezpečnosti (článok 18.1 
zákona č. 15/2008/QH12); uznáva, že 
vietnamský systém súdnictva má závažné 
problémy s dostupnosťou opravných 
prostriedkov pre zahraničných a 
domácich investorov;

Or. en



PE643.174v02-00 22/42 AM\1192593SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 39
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že dohoda zaručuje 
investorom z EÚ vo Vietname spravodlivé 
a nestranné zaobchádzanie a to, že oproti 
vietnamským investorom nebudú 
diskriminovaní; konštatuje, že dohoda 
náležite chráni investorov z EÚ pred 
nezákonným vyvlastnením;

3. zdôrazňuje, že na rozdiel od 
vietnamských občanov dohoda zaručuje 
investorom z EÚ vo Vietname spravodlivé 
a nestranné zaobchádzanie, ochranu pred 
odopieraním spravodlivosti v 
trestnoprávnom alebo občianskoprávnom 
konaní, zjavnou svojvôľou, cielenou 
diskrimináciou ako napríklad na základe 
pohlavia, rasy či náboženskej viery, pred 
hrubým zaobchádzaním, ako je nátlak či 
zneužívanie moci na rozdiel od 
vietnamských občanov, a to, že oproti 
vietnamským investorom nebudú 
diskriminovaní; konštatuje, že dohoda pri 
súčasnej ochrane investorov z EÚ pred 
„nepriamym vyvlastnením“môže oslabiť 
právo zmluvných strán na reguláciu a 
presadzovanie legitímnych cieľov verejnej 
politiky, ako je verejné zdravie, 
vzdelávanie, pracovné práva, bezpečnosť 
a ochrana životného prostredia;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že dohoda zaručuje 
investorom z EÚ vo Vietname spravodlivé 
a nestranné zaobchádzanie a to, že oproti 
vietnamským investorom nebudú 
diskriminovaní; konštatuje, že dohoda 
náležite chráni investorov z EÚ pred 

3. zdôrazňuje, že dohoda zaručuje 
investorom z EÚ vo Vietname spravodlivé 
a nestranné zaobchádzanie a to, že oproti 
vietnamským investorom nebudú 
diskriminovaní; konštatuje, že dohoda 
náležite chráni investorov z EÚ pred 



AM\1192593SK.docx 23/42 PE643.174v02-00

SK

nezákonným vyvlastnením; nezákonným vyvlastnením; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že ochrana proti 
diskriminačným opatreniam nie je 
spojená s povinnosťou investorov 
uplatňovať náležitú starostlivosť, pokiaľ 
ide o udržateľné obchodné praktiky v 
súlade s ľudskými právami a 
medzinárodnými dohovormi o práci, ako 
aj environmentálnymi normami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že dohoda zaručuje 
investorom z EÚ vo Vietname spravodlivé 
a nestranné zaobchádzanie a to, že oproti 
vietnamským investorom nebudú 
diskriminovaní; konštatuje, že dohoda 
náležite chráni investorov z EÚ pred 
nezákonným vyvlastnením;

3. zdôrazňuje, že dohoda zaručuje 
investorom z EÚ vo Vietname spravodlivé 
a nestranné zaobchádzanie, čo predstavuje 
vyšší štandard ochrany, než poskytuje 
vnútroštátna prax; konštatuje, že dohoda 
náležite chráni investorov z EÚ pred 
nezákonným vyvlastnením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Jude Kirton-Darling

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. pripomína, že v rámci ICS sa 
plánuje zriadenie stáleho investičného súdu 
prvého stupňa a odvolacieho súdu, ktorých 
členovia budú musieť mať porovnateľnú 
kvalifikáciu ako sudcovia Medzinárodného 
súdneho dvora a budú musieť preukázať 
odbornú znalosť nielen obchodného práva, 

4. pripomína, že v rámci ICS sa 
plánuje zriadenie stáleho investičného súdu 
prvého stupňa a odvolacieho súdu, ktorých 
členovia budú musieť mať porovnateľnú 
kvalifikáciu ako sudcovia Medzinárodného 
súdneho dvora a budú musieť preukázať 
odbornú znalosť nielen obchodného práva, 
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ale aj medzinárodného práva verejného a 
spĺňať prísne pravidlá nezávislosti, 
nestrannosti, bezúhonnosti a etického 
správania v podobe záväzného kódexu 
správania na predchádzanie priamym alebo 
nepriamym konfliktom záujmov;

ale aj medzinárodného práva verejného a 
spĺňať prísne pravidlá nezávislosti, 
nestrannosti, bezúhonnosti a etického 
správania v podobe záväzného kódexu 
správania na predchádzanie priamym alebo 
nepriamym konfliktom záujmov; berie na 
vedomie vyjadrenie Európskeho združenia 
sudcov, že „menovanie, funkčné obdobie, 
ani paušálny honorár (stanovené vo vzore 
ICS) nezodpovedajú požiadavkám“ 
rozhodnutia Rady Európy Magna Charta 
sudcov z roku 2010; pripomína uznesenie 
Organizácie Spojených národov z roku 
1985 o základných zásadách nezávislosti 
súdnictva, v ktorom sa uvádza: „Súdy, 
ktoré nepoužívajú riadne zavedené 
postupy právneho konania, sa nesmú 
zriaďovať na to, aby prevzali právomoc 
všeobecných súdov alebo súdnych 
tribunálov“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. pripomína, že v rámci ICS sa 
plánuje zriadenie stáleho investičného súdu 
prvého stupňa a odvolacieho súdu, ktorých 
členovia budú musieť mať porovnateľnú 
kvalifikáciu ako sudcovia Medzinárodného 
súdneho dvora a budú musieť preukázať 
odbornú znalosť nielen obchodného práva, 
ale aj medzinárodného práva verejného a 
spĺňať prísne pravidlá nezávislosti, 
nestrannosti, bezúhonnosti a etického 
správania v podobe záväzného kódexu 
správania na predchádzanie priamym alebo 
nepriamym konfliktom záujmov;

4. pripomína, že v rámci ICS sa 
plánuje zriadenie stáleho investičného súdu 
prvého stupňa a odvolacieho súdu, ktorých 
členovia budú musieť mať porovnateľnú 
kvalifikáciu ako sudcovia Medzinárodného 
súdneho dvora a budú musieť preukázať 
odbornú znalosť nielen obchodného práva, 
ale aj medzinárodného práva verejného a 
spĺňať prísne pravidlá nezávislosti, 
nestrannosti, bezúhonnosti a etického 
správania v podobe záväzného kódexu 
správania na predchádzanie priamym alebo 
nepriamym konfliktom záujmov; vyjadruje 
znepokojenie nad neschopnosťou 
vietnamských sudcov splniť všetky tieto 
požiadavky vzhľadom na situáciu v 
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systéme súdnictva a na zásady právneho 
štátu v krajine; pripomína, že nezávislosť 
sudcov je jedným z kritérií, ktoré Súdny 
dvor Európskej únie prijal na to, aby 
vyvodil závery o kompatibilite dohody 
CETA;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. pripomína, že v rámci ICS sa 
plánuje zriadenie stáleho investičného súdu 
prvého stupňa a odvolacieho súdu, ktorých 
členovia budú musieť mať porovnateľnú 
kvalifikáciu ako sudcovia Medzinárodného 
súdneho dvora a budú musieť preukázať 
odbornú znalosť nielen obchodného práva, 
ale aj medzinárodného práva verejného a 
spĺňať prísne pravidlá nezávislosti, 
nestrannosti, bezúhonnosti a etického 
správania v podobe záväzného kódexu 
správania na predchádzanie priamym alebo 
nepriamym konfliktom záujmov;

4. pripomína, že v rámci ICS sa 
plánuje zriadenie stáleho investičného súdu 
prvého stupňa a odvolacieho súdu, ktorých 
členovia budú musieť mať porovnateľnú 
kvalifikáciu ako sudcovia Medzinárodného 
súdneho dvora a budú musieť preukázať 
odbornú znalosť nielen obchodného práva, 
ale aj medzinárodného práva verejného a 
spĺňať prísne pravidlá nezávislosti, 
nestrannosti, bezúhonnosti a etického 
správania v podobe záväzného kódexu 
správania na predchádzanie priamym alebo 
nepriamym konfliktom záujmov; 
zdôrazňuje, že podľa Európskeho 
súdneho dvora je ICS v plnom súlade s 
právom EÚ tak, ako sa uvádza v 
stanovisku Súdneho dvora č. 1/17.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Iuliu Winkler, Enikő Győri

Návrh uznesenia
Odsek 5
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta pravidlá transparentnosti, ktoré 
platia pre súdne konanie a obsahujú 
ustanovenia zaručujúce verejnú dostupnosť 
spisu, vstup na pojednávania pre verejnosť 
a možnosť pre účastníkov predkladať 
návrhy; domnieva sa, že zvýšená 
transparentnosť pomôže vzbudiť dôveru 
verejnosti v systém a zároveň zabezpečiť, 
aby investičné súdy skutočne prejednali 
všetky aspekty ľudských práv a 
udržateľného rozvoja;

5. víta pravidlá transparentnosti, ktoré 
platia pre súdne konanie a obsahujú 
ustanovenia zaručujúce verejnú dostupnosť 
spisu, vstup na pojednávania pre verejnosť 
a možnosť pre účastníkov predkladať 
návrhy; domnieva sa, že zvýšená 
transparentnosť pomôže vzbudiť dôveru 
verejnosti v systém a zároveň zabezpečiť, 
aby investičné súdy skutočne prejednali 
všetky aspekty ľudských práv a 
udržateľného rozvoja; okrem toho víta 
zrozumiteľnosť dôvodov, na základe 
ktorých môže investor podať žalobu, čím 
sa zabezpečí transparentnejší a 
spravodlivejší proces;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Jude Kirton-Darling

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta pravidlá transparentnosti, ktoré 
platia pre súdne konanie a obsahujú 
ustanovenia zaručujúce verejnú dostupnosť 
spisu, vstup na pojednávania pre verejnosť 
a možnosť pre účastníkov predkladať 
návrhy; domnieva sa, že zvýšená 
transparentnosť pomôže vzbudiť dôveru 
verejnosti v systém a zároveň zabezpečiť, 
aby investičné súdy skutočne prejednali 
všetky aspekty ľudských práv a 
udržateľného rozvoja;

5. víta pravidlá transparentnosti, ktoré 
platia pre súdne konanie a obsahujú 
ustanovenia zaručujúce verejnú dostupnosť 
spisu, vstup na pojednávania pre verejnosť 
a možnosť pre účastníkov predkladať 
návrhy; domnieva sa, že zvýšená 
transparentnosť môže pomôcť vzbudiť 
dôveru verejnosti v systém a zároveň 
zabezpečiť, aby investičné súdy skutočne 
prerokovali všetky aspekty ľudských práv 
a udržateľného rozvoja, hoci nie je 
zaručené, že tieto otázky budú v niektorom 
rozhodnutí súdu ICS náležite 
zohľadnené;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 47
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta pravidlá transparentnosti, ktoré 
platia pre súdne konanie a obsahujú 
ustanovenia zaručujúce verejnú dostupnosť 
spisu, vstup na pojednávania pre verejnosť 
a možnosť pre účastníkov predkladať 
návrhy; domnieva sa, že zvýšená 
transparentnosť pomôže vzbudiť dôveru 
verejnosti v systém a zároveň zabezpečiť, 
aby investičné súdy skutočne prejednali 
všetky aspekty ľudských práv a 
udržateľného rozvoja;

5. víta pravidlá transparentnosti, ktoré 
platia pre súdne konanie a obsahujú 
ustanovenia zaručujúce verejnú dostupnosť 
spisu, vstup na pojednávania pre verejnosť 
a možnosť pre účastníkov predkladať 
návrhy; domnieva sa, že zvýšená 
transparentnosť pomôže získať dôveru 
verejnosti v systém; vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že ICS sa nevenuje aspektom 
ľudských práv a ďalším aspektom 
udržateľného rozvoja ako povinnosti 
významných investorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že ku konaniu ICS 
môžu informáciami v duchu amicus curiae 
prispievať tretie strany, ako sú odborové a 
environmentálne organizácie;

6. zdôrazňuje, že ku konaniu ICS 
môžu informáciami v duchu amicus curiae 
prispievať tretie strany, ako sú odborové a 
environmentálne organizácie, avšak bez 
príslušného právneho postavenia pred 
súdom; zdôrazňuje skutočnosť, že 
investičný súd je naďalej samostatným 
systémom pre zahraničných investorov; 
žiada, aby práva investorov vyvážil 
rovnocenný právny mechanizmus 
dostupný pre odborové zväzy a iné 
zainteresované strany na presadzovanie 
povinností investorov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 49
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že ku konaniu ICS 
môžu informáciami v duchu amicus curiae 
prispievať tretie strany, ako sú odborové a 
environmentálne organizácie;

6. zdôrazňuje, že ku konaniu ICS 
môžu informáciami v duchu amicus curiae 
teoreticky prispievať tretie strany (ako sú 
odborové a environmentálne organizácie), 
čo však nepostačuje na zaručenie 
rovnocenného postavenia aktérov 
občianskej spoločnosti v porovnaní s 
postavením, ktoré majú zaručené 
investori;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Jude Kirton-Darling

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že ku konaniu ICS 
môžu informáciami v duchu amicus curiae 
prispievať tretie strany, ako sú odborové a 
environmentálne organizácie;

6. konštatuje, že ku konaniu ICS 
môžu informáciami v duchu amicus curiae 
prispievať tretie strany, ako sú odborové a 
environmentálne organizácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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6 a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
chýba globálny prístup k dodržiavaniu 
právnych predpisov v oblasti ľudských 
práv zo strany podnikov a dostupnosť 
mechanizmov nápravy; vrelo víta prácu, 
ktorú v rámci OSN iniciovala otvorená 
medzivládna pracovná skupina pre 
nadnárodné korporácie a iné podniky v 
súvislosti s ľudskými právami, na 
zavedení záväzného nástroja OSN; 
požaduje, aby záväzná zmluva obsahovala 
mechanizmy koordinácie medzi štátmi v 
oblasti vyšetrovania a trestného stíhania 
cezhraničných prípadov a navrhuje, aby 
za porušovanie ľudských práv boli 
podniky zodpovedné tam, kde škoda 
vznikla, alebo tam, kde je materská alebo 
dcérska spoločnosť registrovaná; 
naliehavo žiada EÚ a jej členské štáty, 
aby sa skutočne konštruktívne zapojili do 
rokovaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 6 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6 b. vyjadruje poľutovanie nad 
absenciou ustanovení o povinnostiach 
investorov vrátane záväzných noriem v 
oblasti spoločenskej zodpovednosti 
podnikov; vyzýva Komisiu, aby navrhla 
právne predpisy na stanovenie noriem 
povinnej a vynútiteľnej náležitej 
starostlivosti v odvetviach okrem 
nerastných surovín a dreva z konfliktných 
oblastí, napríklad v odevnom priemysle;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 53
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. pripomína, že v čase svojho 
uzavretia predstavuje dohoda zlepšenie z 
hľadiska ustanovení o ochrane investícií 
oproti dohode CETA, keďže obsahuje 
ustanovenia o povinnostiach bývalých 
sudcov, kódexe správania na 
predchádzanie konfliktom záujmov a plne 
funkčnom odvolacom súde;

8. pripomína, že v čase svojho 
uzavretia predstavuje dohoda zlepšenie z 
hľadiska ustanovení o ochrane investícií 
oproti dohode CETA, keďže obsahuje 
ustanovenia o povinnostiach bývalých 
sudcov, kódexe správania na 
predchádzanie konfliktom záujmov a plne 
funkčnom odvolacom súde; zdôrazňuje 
však, že dohoda EVIPA na rozdiel od 
dohody CETA nemá spoločný výkladový 
nástroj, ktorý by okrem práva na 
reguláciu poskytoval dodatočnú ochranu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Jude Kirton-Darling

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. konštatuje, že dohoda o ochrane 
investícií medzi EÚ a Vietnamom (EVIPA) 
neobsahuje samostatnú kapitolu o obchode 
a udržateľnom rozvoji, keďže uvedená 
kapitola sa vzťahuje na investície na 
základe dohody o voľnom obchode medzi 
EÚ a Vietnamom (EUVFTA), ktorá 
prináša ich liberalizáciu; zdôrazňuje, že 
dohoda EVIPA obsahuje aj ustanovenie, 
ktorým sa vytvára právne prepojenie s 
dohodou o partnerstve a spolupráci, a že jej 
preambula obsahuje osobitné odkazy na 
hodnoty a zásady obchodu a udržateľného 
rozvoja zakotvené v dohode EUVFTA a vo 
Všeobecnej deklarácii ľudských práv;

10. vyslovuje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že dohoda o ochrane 
investícií medzi EÚ a Vietnamom (EVIPA) 
neobsahuje kapitolu o obchode a 
udržateľnom rozvoji; konštatuje, že 
dohoda EVIPA obsahuje ustanovenie, 
ktorým sa vytvára právne prepojenie s 
dohodou o partnerstve a spolupráci, a že jej 
preambula obsahuje osobitné odkazy na 
hodnoty a zásady obchodu a udržateľného 
rozvoja zakotvené v dohode EUVFTA a vo 
Všeobecnej deklarácii ľudských práv; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že dohoda 
EVIPA okrem diskvalifikačných investícií 
založených na podvode neukladá 
investorom žiadne povinnosti na to, aby sa 
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kvalifikovali na ochranu, ktorú poskytuje; 
vyjadruje tiež poľutovanie nad tým, že 
tento nový systém neumožňuje obetiam 
porušovania ľudských práv vyplývajúcich 
z operácií zahraničných investorov prístup 
k prostriedkom nápravy; vyzýva na 
vytvorenie sprievodného komplexného 
rámca EÚ pre povinnosti investorov 
vrátane ustanovení o povinnej náležitej 
starostlivosti a dodržiavania usmernení 
OECD pre nadnárodné spoločnosti;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. konštatuje, že dohoda o ochrane 
investícií medzi EÚ a Vietnamom (EVIPA) 
neobsahuje samostatnú kapitolu o obchode 
a udržateľnom rozvoji, keďže uvedená 
kapitola sa vzťahuje na investície na 
základe dohody o voľnom obchode medzi 
EÚ a Vietnamom (EUVFTA), ktorá 
prináša ich liberalizáciu; zdôrazňuje, že 
dohoda EVIPA obsahuje aj ustanovenie, 
ktorým sa vytvára právne prepojenie s 
dohodou o partnerstve a spolupráci, a že jej 
preambula obsahuje osobitné odkazy na 
hodnoty a zásady obchodu a udržateľného 
rozvoja zakotvené v dohode EUVFTA a vo 
Všeobecnej deklarácii ľudských práv;

10. konštatuje, že dohoda o ochrane 
investícií medzi EÚ a Vietnamom (EVIPA) 
neobsahuje samostatnú kapitolu o obchode 
a udržateľnom rozvoji, keďže uvedená 
kapitola sa vzťahuje na investície na 
základe dohody o voľnom obchode medzi 
EÚ a Vietnamom (EUVFTA), ktorá 
prináša ich liberalizáciu; zdôrazňuje, že 
dohoda EVIPA obsahuje aj ustanovenie, 
ktorým sa vytvára právne prepojenie s 
dohodou o partnerstve a spolupráci, a že jej 
preambula obsahuje osobitné odkazy na 
hodnoty a zásady obchodu a udržateľného 
rozvoja zakotvené v dohode EUVFTA a vo 
Všeobecnej deklarácii ľudských práv; 
zdôrazňuje, že zmluvné strany a investori 
musia dodržiavať všetky príslušné 
medzinárodné normy a záväzky v oblasti 
ľudských práv; zdôrazňuje zodpovednosť 
investorov podľa usmernení OECD pre 
nadnárodné podniky a hlavných zásad 
OSN v oblasti podnikania a ľudských 
práv;
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Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. konštatuje, že dohoda o ochrane 
investícií medzi EÚ a Vietnamom (EVIPA) 
neobsahuje samostatnú kapitolu o obchode 
a udržateľnom rozvoji, keďže uvedená 
kapitola sa vzťahuje na investície na 
základe dohody o voľnom obchode medzi 
EÚ a Vietnamom (EUVFTA), ktorá 
prináša ich liberalizáciu; zdôrazňuje, že 
dohoda EVIPA obsahuje aj ustanovenie, 
ktorým sa vytvára právne prepojenie s 
dohodou o partnerstve a spolupráci, a že jej 
preambula obsahuje osobitné odkazy na 
hodnoty a zásady obchodu a udržateľného 
rozvoja zakotvené v dohode EUVFTA a vo 
Všeobecnej deklarácii ľudských práv;

10. konštatuje, že dohoda o ochrane 
investícií medzi EÚ a Vietnamom (EVIPA) 
neobsahuje samostatnú kapitolu o obchode 
a udržateľnom rozvoji, keďže uvedená 
kapitola sa vzťahuje na investície na 
základe dohody o voľnom obchode medzi 
EÚ a Vietnamom (EUVFTA), ktorá 
prináša ich liberalizáciu; zdôrazňuje, že 
dohoda EVIPA obsahuje aj ustanovenie, 
ktorým sa vytvára právne prepojenie s 
dohodou o partnerstve a spolupráci, a že jej 
preambula obsahuje osobitné odkazy na 
hodnoty a zásady obchodu a udržateľného 
rozvoja zakotvené v dohode EUVFTA a vo 
Všeobecnej deklarácii ľudských práv; 
poukazuje na to, že ustanovenia dohôd 
EVIPA a EUVFTA sa musia vykonávať 
komplementárne, najmä pokiaľ ide o 
ľudské, environmentálne a sociálne práva 
a udržateľný rozvoj;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. konštatuje, že dohoda o ochrane 
investícií medzi EÚ a Vietnamom (EVIPA) 
neobsahuje samostatnú kapitolu o obchode 

10. konštatuje, že dohoda o ochrane 
investícií medzi EÚ a Vietnamom (EVIPA) 
neobsahuje samostatnú kapitolu o obchode 
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a udržateľnom rozvoji, keďže uvedená 
kapitola sa vzťahuje na investície na 
základe dohody o voľnom obchode medzi 
EÚ a Vietnamom (EUVFTA), ktorá 
prináša ich liberalizáciu; zdôrazňuje, že 
dohoda EVIPA obsahuje aj ustanovenie, 
ktorým sa vytvára právne prepojenie s 
dohodou o partnerstve a spolupráci, a že jej 
preambula obsahuje osobitné odkazy na 
hodnoty a zásady obchodu a udržateľného 
rozvoja zakotvené v dohode EUVFTA a vo 
Všeobecnej deklarácii ľudských práv;

a udržateľnom rozvoji, keďže uvedená 
kapitola sa vzťahuje na investície na 
základe dohody o voľnom obchode medzi 
EÚ a Vietnamom (EUVFTA), ktorá 
prináša ich liberalizáciu; zdôrazňuje, že 
dohoda EVIPA obsahuje aj ustanovenie, 
ktorým sa vytvára právne, avšak veľmi 
obmedzené, prepojenie s dohodou o 
partnerstve a spolupráci, a že jej 
preambula, ktorá nemá žiadnu záväznú 
hodnotu, obsahuje osobitné odkazy na 
hodnoty a zásady obchodu a udržateľného 
rozvoja zakotvené v dohode EUVFTA a vo 
Všeobecnej deklarácii ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. konštatuje, že dohoda o ochrane 
investícií medzi EÚ a Vietnamom (EVIPA) 
neobsahuje samostatnú kapitolu o obchode 
a udržateľnom rozvoji, keďže uvedená 
kapitola sa vzťahuje na investície na 
základe dohody o voľnom obchode medzi 
EÚ a Vietnamom (EUVFTA), ktorá 
prináša ich liberalizáciu; zdôrazňuje, že 
dohoda EVIPA obsahuje aj ustanovenie, 
ktorým sa vytvára právne prepojenie s 
dohodou o partnerstve a spolupráci, a že 
jej preambula obsahuje osobitné odkazy 
na hodnoty a zásady obchodu a 
udržateľného rozvoja zakotvené v dohode 
EUVFTA a vo Všeobecnej deklarácii 
ľudských práv;

10. konštatuje, že keďže dohoda o 
ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom 
(EVIPA) neobsahuje samostatnú kapitolu o 
obchode a udržateľnom rozvoji, keďže táto 
kapitola sa vzťahuje na vstup na investičný 
trh na základe dohody o voľnom obchode 
medzi EÚ a Vietnamom (EUVFTA); 
zastáva názor, že pravidlá, zásady a 
odkazy v kapitolách o obchode a 
udržateľnom rozvoji na medzinárodné 
záväzky zmluvných strán by mohli 
prispieť k posilneniu ich práva na 
reguláciu;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10 a. so znepokojením konštatuje, že 
vietnamský trestný zákonník naďalej 
umožňuje závažné porušovanie ľudských 
práv, ktoré sa od nadobudnutia platnosti 
dohody o partnerstve a spolupráci ešte 
zintenzívnilo; vyzýva Vietnam, aby 
prepracoval trestný zákonník v súlade s 
medzinárodnými normami, a v tejto 
súvislosti víta pomoc Európskej únie; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Komisia nevykonala komplexné 
posúdenie vplyvu dohody EVIPA na 
ľudské práva; vyzýva Komisiu, aby takéto 
posúdenie vypracovala;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10 a. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
porušovanie ľudských práv vyplývajúce z 
činnosti zahraničných investorov 
nemožno riešiť na základe IPA a že v 
rámci uvedenej dohody nemožno prijať 
žiadne konkrétne opatrenia; požaduje 
preto doplnenie monitorovacieho 
mechanizmu, ako aj mechanizmu 
vybavovania sťažností na základe IPA 
formou dodatočného protokolu k IPA, v 
rámci ktorého možno formou mediácie 
prinajmenšom zabrániť prípadnému 
alebo skutočnému porušovaniu;
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Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 10b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10 b. poukazuje na to, že nový 
vietnamský zákon o kybernetickej 
bezpečnosti, ktorý nadobudol účinnosť 
začiatkom roka 2019, vyvolal veľkú 
kritiku, keďže v súvislosti s ustanoveniami 
tohto nového zákona, ktorý orgánom 
umožňuje cenzurovať obsah, kontrolovať 
informácie a umlčiavať online disidentov, 
boli v krajine zaznamenané vystupňované 
represie voči aktivistom za ľudské práva; 
s poľutovaním konštatuje, že tento právny 
predpis tiež vyvoláva obavy z hľadiska 
hospodárskych záujmov EÚ, napríklad aj 
pokiaľ ide o ustanovenia o nútenej 
lokalizácii údajov, ktoré sú v tejto 
súvislosti v rozpore s programom 
liberalizácie EÚ; vyzýva Vietnam, aby 
tento zákon prepracoval v súlade s 
medzinárodnými normami, a v tejto 
súvislosti víta pomoc Európskej únie;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 10c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10 c. zdôrazňuje potrebu dôkladného 
monitorovania vykonávania dohody a 
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vývoja v oblasti ľudských práv vo 
Vietname; požaduje spoločnú 
parlamentnú kontrolnú komisiu, ktorá by 
sa opierala o monitorovaciu skupinu pre 
Vietnam v Európskom parlamente a jej 
ekvivalent vo vietnamskom národnom 
zhromaždení, s úlohou monitorovať 
vykonávanie dohody a vývoj v oblasti 
ľudských práv vo Vietname;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11 a. domnieva sa, že medzinárodný 
rozhodcovský súd by mal spĺňať tieto 
predpoklady:
- byť pod záštitou nezávislého 
mnohostranného orgánu, ako je 
Organizácia Spojených národov,
- zachovávať transparentnosť pri 
menovaní do funkcií a v konaniach,
- uplatňovať zmluvy v oblasti ľudských 
práv, práce a životného prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že táto dohoda nahradí 
súčasných 21 bilaterálnych investičných 
zmlúv uzatvorených medzi členskými 

12. zdôrazňuje, že táto dohoda nahradí 
súčasných 21 bilaterálnych investičných 
zmlúv uzatvorených medzi členskými 
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štátmi EÚ a Vietnamom; domnieva sa, že 
to predstavuje dôležitý krok k zvýšeniu 
legitímnosti a akceptácie režimu 
medzinárodných investícií;

štátmi EÚ a Vietnamom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Jude Kirton-Darling

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že táto dohoda nahradí 
súčasných 21 bilaterálnych investičných 
zmlúv uzatvorených medzi členskými 
štátmi EÚ a Vietnamom; domnieva sa, že 
to predstavuje dôležitý krok k zvýšeniu 
legitímnosti a akceptácie režimu 
medzinárodných investícií;

12. zdôrazňuje, že dohoda nahradí 21 
existujúcich bilaterálnych investičných 
zmlúv medzi členskými štátmi EÚ a 
Vietnamom a založí nové povinnosti pre 6 
členských štátov EÚ, ktoré nemajú 
uzatvorenú bilaterálnu investičnú zmluvu 
s Vietnamom;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. odporúča Komisii, aby pokračovala 
v práci na lepšom sprístupnení systému 
investičných súdov pre malé a stredné 
podniky (MSP);

13. odporúča Komisii, aby pokračovala 
v práci na lepšom sprístupnení systému 
investičných súdov pre malé a stredné 
podniky (MSP); vyzdvihuje potenciál rastu 
a podstatné výhody, ku ktorým takto 
získajú prístup malé a stredné európske 
podniky, keďže túto oblasť hospodárstva 
považuje za životne dôležitú pre európsku 
prosperitu a inovácie;

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

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. odporúča Komisii, aby pokračovala 
v práci na lepšom sprístupnení systému 
investičných súdov pre malé a stredné 
podniky (MSP);

13. odporúča Komisii, aby k tejto 
dohode prijala sprievodné opatrenia pre 
malé a stredné podniky (MSP), a tak 
zabezpečila jej transparentnosť a 
prístupnosť; odporúča Komisii, aby 
pokračovala v práci na lepšom sprístupnení 
systému investičných súdov pre MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Jude Kirton-Darling

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. odporúča Komisii, aby pokračovala 
v práci na lepšom sprístupnení systému 
investičných súdov pre malé a stredné 
podniky (MSP);

13. odporúča Komisii, aby pokračovala 
v práci na lepšom sprístupnení systému 
ICS pre malé a stredné podniky (MSP), a 
vyzýva Komisiu, aby do neho zapracovala 
prístup k prostriedkom nápravy pre obete 
porušovania ľudských práv a organizácie 
občianskej spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. odporúča Komisii, aby 
pokračovala v práci na lepšom 
sprístupnení systému investičných súdov 
pre malé a stredné podniky (MSP);

13. pripomína, že ICS a rozhodcovské 
systémy sú pre malé a stredné podniky 
(MSP) len ťažko dostupné;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13 a. vyzýva obe zmluvné strany, aby sa 
zaviazali rozvíjať programy spolupráce na 
zlepšenie kapacít a podmienok pre ženy, 
aby mohli využívať príležitosti vytvorené 
dohodou vrátane podpory budovania 
kapacít a zvyšovania kvalifikácie žien v 
práci a v podnikaní, podpory zastúpenia 
žien v rozhodovacom procese a v 
zodpovedných funkciách; zlepšovali 
prístup žien k vede, technológiám a 
inováciám, ich účasť a vedúce postavenie 
v nich; vypracovali rodové analýzy a 
štatistiky zamerané na rodovú rovnosť v 
súvislosti s investíciami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Jude Kirton-Darling

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že schválenie tejto 
dohody poskytne masívnu ochranu 

vypúšťa sa
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investorom a ich investíciám na oboch 
stranách a vládam zároveň zaručí právo 
na reguláciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že schválenie tejto 
dohody poskytne masívnu ochranu 
investorom a ich investíciám na oboch 
stranách a vládam zároveň zaručí právo 
na reguláciu;

14. domnieva sa, že schválenie tejto 
dohody poskytne ochranu investorom a ich 
investíciám; na druhej strane sa 
domnieva, že na základe rozhodnutia 
Súdneho dvora Európskej únie o dohode 
CETA ostávajú významné otázky 
nezodpovedané, napríklad i) dôsledky 
toho, že sudcovia ICS nie sú viazaní 
rozhodnutím Súdneho dvora EÚ, a preto 
môžu vyvodzovať závery v rozpore s 
výkladom Súdneho dvora EÚ; ii) dôsledky 
toho, že sudcovia ICS spochybňovali 
úroveň ochrany stanovenú zo strany EÚ a 
podľa toho priznávali náhrady škôd; iii) 
ako zabezpečiť, aby sudcovia ICS 
postupovali podľa výkladu Súdneho dvora 
EÚ; preto sa domnieva, že na objasnenie 
týchto otázok by pred ratifikáciou mal byť 
do dohody vložený protokol vo forme 
výkladového nástroja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Daniel Caspary

Návrh uznesenia
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 Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že schválenie tejto 
dohody poskytne masívnu ochranu 
investorom a ich investíciám na oboch 
stranách a vládam zároveň zaručí právo na 
reguláciu;

14. domnieva sa, že schválenie tejto 
dohody poskytne masívnu ochranu 
investorom a ich investíciám na oboch 
stranách a vládam zároveň zaručí právo na 
reguláciu; vyzýva členské štáty, aby 
dohodu urýchlene ratifikovali s cieľom 
zabezpečiť, aby všetky jej výhody boli čo 
najskôr k dispozícii všetkým 
zainteresovaným stranám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že schválenie tejto 
dohody poskytne masívnu ochranu 
investorom a ich investíciám na oboch 
stranách a vládam zároveň zaručí právo 
na reguláciu;

14. domnieva sa, že schválenie tejto 
dohody poskytne investorom privilegované 
postavenie a vládam môže ohroziť právo 
na reguláciu;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14 a. víta dohodu, ktorou vznikne viac 
príležitostí na voľný a spravodlivý obchod 
medzi EÚ a Vietnamom; naliehavo vyzýva 
Európsky parlament, aby udelil súhlas s 
dohodou, keďže Vietnam prijíma kroky 
na zlepšenie situácie v oblasti občianskych 
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a pracovných práv tak, aby pokročil v 
zmysle svojich záväzkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14 a. neudelí súhlas, kým nebude 
dohoda o ochrane investícií dopracovaná 
doplnením nezávislého monitorovacieho 
mechanizmu, ako aj mechanizmu 
vybavovania sťažností;

Or. en


