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Pozměňovací návrh 1
Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jérémy Decerle

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rámcovou dohodu o účasti 
podepsanou dne 17. října 2019, která 
usnadní účast Vietnamu na civilních a 
vojenských operacích pro řešení krizí pod 
vedením Evropské unie a potvrdí jasné 
odhodlání obou stran uplatňovat 
mnohostranný přístup k mezinárodnímu 
míru a bezpečnosti založený na 
pravidlech,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Právní východisko 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na své usnesení ze dne 
14. prosince 2017 o svobodě projevu ve 
Vietnamu, zejména o případu Nguyen Van 
Hoy5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 
14. prosince 2017 o svobodě projevu ve 
Vietnamu, zejména o případu Nguyen Van 
Hoy5, který byl odsouzen na sedm let 
vězení za „legitimní uplatňování práva na 
svobodu projevu“, v němž vyjadřuje 
„znepokojení nad nárůstem počtu 
zadržení“ – jejichž počet se od roku 2017 
ještě zvýšil –,  „vyzývá vietnamské orgány, 
aby propustily všechny občany zadržované 
za to, že pokojným způsobem uplatňovali 
své právo na svobodu projevu“, 
„vyjadřuje vážné znepokojení nad 
rozsáhlým uplatňováním vnitrostátních 
bezpečnostních ustanovení ve 
vietnamském trestním zákoníku“ a 
naléhavě vyzývá vietnamskou vládu, aby 
jej zásadně změnila, „odsuzuje používání 
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trestu smrti ve Vietnamu“, a připomíná 
význam dialogu o lidských právech mezi 
EU a Vietnamem jako klíčového nástroje, 
který by měl být využíván k podpoře 
Vietnamu při provádění nezbytných 
reforem,

_________________ _________________
5 Úř.věst. C 369, 11.10.2018, s. 73. 5 Úř.věst. C 369, 11.10.2018, s. 73.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Právní východisko 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
15. listopadu 2018 o Vietnamu, zejména 
o situaci politických vězňů6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 
15. listopadu 2018 o Vietnamu, zejména 
o situaci politických vězňů6, v němž 
vyjadřuje politování nad tím, že 
„vietnamské orgány nadále vězní, 
zadržují, obtěžují a zastrašují obránce 
lidských práv, novináře, blogery, právníky 
v oblasti lidských práv a aktivisty z řad 
občanské společnosti v zemi“, znovu 
opakuje svou výzvu z předchozích let, aby 
„vietnamské orgány ukončily veškerá 
omezení a obtěžování ochránců lidských 
práv“, a znovu vyzývá vietnamské orgány, 
aby zrušily, přezkoumaly nebo změnily 
veškeré represivní zákony a propustily 
všechny politické vězně, a to vše bez 
jakéhokoliv hmatatelného výsledku, vyjma 
mlčení a pokračujícího utlačování;

_________________ _________________
6 Přijaté texty, P8_TA(2018)0459. 6 Přijaté texty, P8_TA(2018)0459.

Or. en

Pozměňovací návrh 4



AM\1192586CS.docx 5/116 PE643.175v02-00

CS

Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Právní východisko 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rozhodnutí evropské 
veřejné ochránkyně práv ze dne 26. února 
2016 ve věci 1409/2014/MHZ o 
neprovedení předběžného posouzení 
dopadu dohody o volném obchodu mezi 
EU a Vietnamem na lidská práva 
Evropskou komisí7,

– s ohledem na rozhodnutí evropské 
veřejné ochránkyně práv ze dne 26. února 
2016 ve věci 1409/2014/MHZ o 
neprovedení předběžného posouzení 
dopadu dohody o volném obchodu mezi 
EU a Vietnamem na lidská práva 
Evropskou komisí7 a na závěr, že se v 
tomto případě jedná o nesprávný úřední 
postup,

_________________ _________________
7 
https://www.ombudsman.europa.eu/csdecis
ion/en/64308

7 
https://www.ombudsman.europa.eu/csdecis
ion/en/64308

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Právní východisko 15 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 17. dubna 2014 o 
současném stavu jednání o dohodě o 
volném obchodu mezi EU a Vietnamem, v 
němž „naléhavě žádá Komisi, aby co 
nejdříve provedla posouzení dopadů na 
lidská práva, s cílem zajistit „jasné 
obchodní ukazatele založené na lidských 
právech a na environmentálních a 
sociálních normách“ a v souladu se 
zprávou zvláštního zpravodaje OSN pro 
právo na potraviny“,[1]

[1] 
https://www.europarl.europa.eu/sides/get
Doc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-
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TA-2014-0458+0+DOC+XML+V0//CS

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Právní východisko 16 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Smlouvu o Evropské 
unii (SEU), a zejména na hlavu V této 
smlouvy týkající se vnější činnosti Unie, 
zvláště článek 21.1, jenž stanovuje, že 
„činnost Unie na mezinárodní scéně 
spočívá na zásadách, které se uplatnily při 
jejím založení, jejím rozvoji a jejím 
rozšiřování a které hodlá podporovat 
v ostatním světě: demokracie, právní stát, 
univerzálnost a nedělitelnost lidských 
práv a základních svobod, úcta k lidské 
důstojnosti, zásady rovnosti a solidarity“,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Právní východisko 17 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na akční plán EU pro 
lidská práva a demokracii na období 
2015–2019,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Saskia Bricmont
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Návrh usnesení
Právní východisko 17 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady o dětské 
práci ze dne 20. června 2016,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Právní východisko 17 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady 
„Směřování ke stále udržitelnější Unii do 
roku 2030“ ze dne 9. dubna 2019,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Právní východisko 17 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady o 
podnikání a lidských právech ze dne 
20. června 2016,
,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Saskia Bricmont
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Návrh usnesení
Právní východisko 17 e (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady o 
akčním plánu pro lidská práva a 
demokracii 2015–2019 přijaté dne 20. 
července 2015,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Právní východisko 17 f (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 12. prosince 2018 o 
výroční zprávě o stavu lidských práv a 
demokracie ve světě v roce 2017 a o 
politice Evropské unie v této oblasti, které 
„připomíná, že se EU zavázala k tomu, že 
lidská práva a demokracie budou v jejích 
vztazích se třetími zeměmi zaujímat 
ústřední místo“,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Právní východisko 17 h (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– – s ohledem na usnesení 
Evropského parlamentu o výroční zprávě 
o lidských právech a demokracii ve světě 
za rok 2015 a o politice Evropské unie v 
této oblasti,
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Or. en

Pozměňovací návrh 14
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Právní východisko 17 i (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na prohlášení ze dne 17. 
května 2019 jménem velvyslance EU ve 
Vietnamu týkající se nedávného 
odsouzení paní Vu Thi Dung a paní 
Nguyen Thi Ngoc Suong,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Právní východisko 17 j (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na stanovisko 
Evropského soudního dvora 2/15 k 
dohodě o volném obchodu mezi EU a 
Singapurem, v němž se uvádí, že kapitoly 
o obchodu a udržitelném rozvoji mají 
přímý a bezprostřední vliv na obchod a že 
porušení ustanovení v oblasti udržitelného 
rozvoje opravňuje druhou stranu ukončit 
nebo pozastavit liberalizaci, jež je 
stanovena v jiných částech dohody o 
volném obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Saskia Bricmont
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Návrh usnesení
Právní východisko 17 k (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na ekonomický dopad 
dohody o volném obchodu mezi EU a 
Vietnamem[1], [1] 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201
9/february/tradoc_157686.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Právní východisko 17 l (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady ze dne 
17. června 2016 o posílení rovnováhy 
farmaceutických systémů v EU a jejích 
členských státech,

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Právní východisko 17 m (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 2. března 2017 o 
možnostech EU, jak zlepšit přístup k 
lékům,

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Dita Charanzová, Svenja Hahn

Návrh usnesení
Právní východisko 20 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na všeobecný pravidelný 
přezkum za rok 2019 týkající se Vietnamu, 
který provedla Rada OSN pro lidská 
práva,

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Jude Kirton-Darling

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Vietnam je 
pro Evropskou unii strategickým partnerem 
a že EU a Vietnam mají společný program 
ve snaze stimulovat růst a zaměstnanost, 
zvyšovat konkurenceschopnost, bojovat 
proti chudobě a dosáhnout cílů 
udržitelného rozvoje a pojí je rovněž pevné 
odhodlání k tomu, aby byla zahájena 
obchodní výměna a fungoval 
mnohostranný obchodní systém;

A. vzhledem k tomu, že Vietnam je 
pro Evropskou unii strategickým partnerem 
a že EU a Vietnam mají společný program 
ve snaze stimulovat růst a zaměstnanost, 
zvyšovat konkurenceschopnost, bojovat 
proti chudobě a dosáhnout cílů 
udržitelného rozvoje a pojí je rovněž pevné 
odhodlání k tomu, aby byla zahájena 
obchodní výměna a fungoval 
mnohostranný obchodní systém; vzhledem 
k tomu, že Vietnam se stále potýká se 
značnými problémy v oblasti udržitelného 
rozvoje, lidských práv a životního 
prostředí, zejména pokud jde o situaci 
menšin, základní svobody, neudržitelné 
využívání přírodních zdrojů, jako je písek, 
rybolov a dřevo, nakládání s odpady a 
znečištění;

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Vietnam je 
pro Evropskou unii strategickým partnerem 
a že EU a Vietnam mají společný program 
ve snaze stimulovat růst a zaměstnanost, 
zvyšovat konkurenceschopnost, bojovat 
proti chudobě a dosáhnout cílů 
udržitelného rozvoje a pojí je rovněž pevné 
odhodlání k tomu, aby byla zahájena 
obchodní výměna a fungoval 
mnohostranný obchodní systém;

A. vzhledem k tomu, že Vietnam je 
pro Evropskou unii strategickým partnerem 
a že EU a Vietnam mají společný program 
ve snaze stimulovat růst a zaměstnanost, 
zvyšovat konkurenceschopnost, bojovat 
proti chudobě a dosáhnout cílů 
udržitelného rozvoje a pojí je rovněž pevné 
odhodlání k tomu, aby byla zahájena 
obchodní výměna a fungoval 
mnohostranný obchodní systém založený 
na pravidlech;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Jörgen Warborn

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Vietnam je 
pro Evropskou unii strategickým partnerem 
a že EU a Vietnam mají společný program 
ve snaze stimulovat růst a zaměstnanost, 
zvyšovat konkurenceschopnost, bojovat 
proti chudobě a dosáhnout cílů 
udržitelného rozvoje a pojí je rovněž pevné 
odhodlání k tomu, aby byla zahájena 
obchodní výměna a fungoval 
mnohostranný obchodní systém;

A. vzhledem k tomu, že Vietnam je 
pro Evropskou unii strategickým partnerem 
a že EU a Vietnam mají společný program 
ve snaze stimulovat růst a zaměstnanost, 
zvyšovat konkurenceschopnost, bojovat 
proti chudobě a dosáhnout cílů 
udržitelného rozvoje a pojí je rovněž pevné 
odhodlání k tomu, aby byla zahájena 
obchodní výměna založená na pravidlech 
a fungoval mnohostranný obchodní 
systém;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
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Jude Kirton-Darling

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že navzdory 
ekonomickým a politickým reformám 
zahájeným v roce 1986 je Vietnam i 
nadále státem jedné politické strany, který 
neuznává základní svobody, jako je 
svoboda sdružování, svoboda slova, 
svoboda náboženského vyznání a svoboda 
tisku; vzhledem k tomu, že represivní 
povahu tohoto režimu a vážné a 
systematické porušování lidských práv ve 
Vietnamu zdokumentovala Evropská 
služba pro vnější činnost ve výroční 
zprávě EU o lidských právech a 
demokracii ve světě za rok 2018, v níž 
zejména zdůraznila rostoucí počet 
politických vězňů ve Vietnamu;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že Vietnam je i 
nadále státem jedné politické strany – 
Komunistické strany Vietnamu – a 
systematicky porušuje lidská a pracovní 
práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Jude Kirton-Darling
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že usnesení EP 
ze dne 15. listopadu 2018 vyzvalo 
vietnamské orgány, „aby zrušily, 
přezkoumaly nebo změnily veškeré 
represivní zákony, zejména trestní 
zákoník“; vzhledem k tomu, že Vietnam 
na tuto výzvu nereagoval; vzhledem k 
tomu, že Vietnam nepřijal ani jedno z 
doporučení, aby změnil či zrušil 
protiprávní ustanovení trestního 
zákoníku, učiněných v rámci nejnovějšího 
všeobecného pravidelného přezkumu v 
březnu 2019;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Jude Kirton-Darling

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že nucená práce 
vězňů zůstává ve Vietnamu i nadále 
problémem; vzhledem k tomu, že nedávné 
rozhodnutí vietnamského ministerstva pro 
veřejnou bezpečnost vyslat 7 000 vězňů, 
aby pracovali pro soukromé společnosti, 
bylo v srpnu 2019 kritizováno 
vietnamským Národním shromážděním;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Jude Kirton-Darling

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A d (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ad. vzhledem k tomu, že časový 
harmonogram ratifikace základních 
úmluv MOP Vietnamem byl posunut, 
takže nyní je ratifikace úmluvy č. 87 
plánována na rok 2023 namísto 2020, jak 
uvedl vietnamský velvyslanec při EU na 
schůzi Výboru pro mezinárodní obchod v 
Evropském parlamentu dne 20. února 
2018;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že tato dohoda je 
druhou dvoustrannou obchodní dohodou 
uzavřenou mezi EU a členským státem 
sdružení ASEAN a že je důležitým krokem 
k meziregionální dohodě o volném 
obchodu; vzhledem k tomu, že tato 
dohoda spolu s dohodou o volném 
obchodu mezi EU a Singapurskou 
republikou, s níž Parlament vyslovil 
souhlas dne 13. února 2019, poslouží také 
jako vzor pro dohody, které v současnosti 
EU sjednává s ostatními významnými 
ekonomikami sdružení ASEAN;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 29
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že tato dohoda je 
druhou dvoustrannou obchodní dohodou 
uzavřenou mezi EU a členským státem 
sdružení ASEAN a že je důležitým krokem 
k meziregionální dohodě o volném 
obchodu; vzhledem k tomu, že tato dohoda 
spolu s dohodou o volném obchodu mezi 
EU a Singapurskou republikou, s níž 
Parlament vyslovil souhlas dne 13. února 
2019, poslouží také jako vzor pro dohody, 
které v současnosti EU sjednává s 
ostatními významnými ekonomikami 
sdružení ASEAN;

B. vzhledem k tomu, že tato dohoda je 
druhou dvoustrannou obchodní dohodou 
uzavřenou mezi EU a členským státem 
sdružení ASEAN; vzhledem k tomu, že 
existuje nebezpečí, že tato dohoda spolu s 
dohodou o volném obchodu mezi EU a 
Singapurskou republikou, s níž Parlament 
vyslovil souhlas dne 13. února 2019, 
poslouží také jako vzor pro dohody, které v 
současnosti EU sjednává s ostatními 
významnými ekonomikami sdružení 
ASEAN;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jérémy Decerle

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k předpokladu, že 90 % 
budoucího celosvětového hospodářského 
růstu bude vytvářeno mimo Evropu, 
zejména v Asii;

C. vzhledem k předpokladu, že 90 % 
budoucího celosvětového hospodářského 
růstu bude vytvářeno mimo Evropu a 
značná část tohoto růstu bude vytvářena 
v Asii;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Bernd Lange, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Monika Beňová, 
Jude Kirton-Darling, Nicola Danti

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že Vietnam D. vzhledem k tomu, že Vietnam 
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vstoupil v roce 2007 do WTO a v 
současnosti je jednou z nejotevřenějších a 
pro volný obchod nejpříhodnějších 
ekonomik na světě, o čemž svědčí 16 
obchodních dohod, které uzavřel s 56 
zeměmi;

vstoupil v roce 2007 do WTO a v 
současnosti je jednou z nejotevřenějších a 
pro volný obchod nejpříhodnějších 
ekonomik na světě, o čemž svědčí 16 
obchodních dohod, které uzavřel s 56 
zeměmi; uznává, že EU a Vietnam stále 
zastávají značně odlišné postoje ohledně 
politických a občanských práv, 
doporučení mezinárodních orgánů pro 
lidská práva týkajících se Vietnamu i 
provádění těchto doporučení; uznává, že 
svoboda projevu je ve Vietnamu 
omezována;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Jörgen Warborn

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že Vietnam 
vstoupil v roce 2007 do WTO a v 
současnosti je jednou z nejotevřenějších a 
pro volný obchod nejpříhodnějších 
ekonomik na světě, o čemž svědčí 16 
obchodních dohod, které uzavřel s 56 
zeměmi;

D. vzhledem k tomu, že Vietnam 
vstoupil v roce 2007 do WTO a v 
současnosti je otevřenou ekonomikou 
vyznávající volný obchod, o čemž svědčí 
16 obchodních dohod, které uzavřel s 56 
zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že Vietnam je 
zakládajícím členem Komplexní a 
progresivní dohody o transpacifickém 

E. vzhledem k tomu, že Vietnam je 
zakládajícím členem Komplexní a 
progresivní dohody o transpacifickém 
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partnerství (CPTPP) a účastní 
se probíhajících jednání o Regionálním 
komplexním hospodářském partnerství 
(RCEP);

partnerství (CPTPP) a účastní 
se probíhajících jednání o Regionálním 
komplexním hospodářském partnerství 
(RCEP); vzhledem k tomu, že v rámci 
dohody CPTPP se Vietnam předtím, než 
USA od této dohody ustoupily, zavázal, že 
do pěti let od její ratifikace umožní 
pracovníkům zakládat nezávislé odbory; 
vzhledem k tomu, že ve znění této dohody 
byla také uvedena konkrétní ustanovení 
vietnamského zákoníku práce, která měla 
být změněna, aby Vietnam dostál svým 
závazkům;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Dita Charanzová, Svenja Hahn

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že Vietnam je 
zakládajícím členem Komplexní a 
progresivní dohody o transpacifickém 
partnerství (CPTPP) a účastní 
se probíhajících jednání o Regionálním 
komplexním hospodářském partnerství 
(RCEP);

E. vzhledem k tomu, že Vietnam je 
zakládajícím členem Komplexní a 
progresivní dohody o transpacifickém 
partnerství (CPTPP) a účastnil se nedávno 
uzavřených jednání o Regionálním 
komplexním hospodářském partnerství 
(RCEP);

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Jude Kirton-Darling

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že Vietnam má 
vzkvétající, konkurenceschopnou a 

F. vzhledem k tomu, že Vietnam má 
vzkvétající, konkurenceschopnou a 
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propojenou ekonomiku s téměř 100 
milionů občanů, rostoucí střední třídou a 
mladou a dynamickou pracovní silou;

propojenou ekonomiku s téměř 100 
milionů občanů, rostoucí střední třídou a 
mladou a dynamickou pracovní silou, 
ačkoliv i nadále zůstává zemí s nižšími až 
středními příjmy, která se potýká se 
specifickými rozvojovými problémy, jak 
ukazuje jeho postavení v indexu lidského 
rozvoje Rozvojového programu OSN 
(UNDP), kde v současné době zaujímá 
116. místo ze 189 zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Iuliu Winkler, Enikő Győri, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že Vietnam je 
také jednou z nejrychleji rostoucích zemí v 
rámci sdružení ASEAN, přičemž v období 
2000–2018 činila průměrná míra růstu jeho 
HDP přibližně 6,51 %;

G. vzhledem k tomu, že Vietnam je 
také jednou z nejrychleji rostoucích zemí v 
rámci sdružení ASEAN, přičemž v období 
2000–2018 činila průměrná míra růstu jeho 
HDP přibližně 6,51 %; vzhledem k tomu, 
že podle odhadů poroste Vietnam stejně 
rychle i v nadcházejících letech;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že EU je v 
současné době pro Vietnam po Číně a Jižní 
Koreji třetím největším obchodním 
partnerem a po USA druhým největším 
vývozním trhem; vzhledem k tomu, že 
vývoz z EU do této země rostl v posledních 

H. vzhledem k tomu, že EU je v 
současné době pro Vietnam po Číně a Jižní 
Koreji třetím největším obchodním 
partnerem a po USA druhým největším 
vývozním trhem; vzhledem k tomu, že 
vývoz z EU do této země rostl v posledních 
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deseti letech rok od roku v průměru o 5–7 
%;

deseti letech rok od roku v průměru o 
odhadovaných 5–7 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že posouzení 
ekonomických dopadů provedené Komisí 
dospělo k závěru, že do roku 2035 dojde k 
nárůstu vývozu ze strany firem v EU o 8 
miliard EUR, zatímco vietnamský vývoz 
do EU podle očekávání vzroste o 15 
miliard EU, což ještě více prohloubí 
obchodní deficit EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že posouzení 
dopadů této dohody o volném obchodu 
však předpovídá, že deficit EU vůči 
Vietnamu, který v současné době činí 
přibližně 30 miliard EUR ročně, se do 
roku 2035 v důsledku odstranění celních 
a necelních překážek zvýší;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
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Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jérémy Decerle

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že je důležité 
maximalizovat příležitosti nabízené touto 
dohodou co nejvíce inkluzivním způsobem 
pro podniky, zejména malé a střední 
podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hb. vzhledem k tomu, že Vietnam v 
roce 1982 ratifikoval Mezinárodní pakt 
o občanských a politických právech; 
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vzhledem k tomu, že jeho uplatňování je 
stále převážně nedostatečné, jak hlásí 
řada mezinárodních a nevládních 
organizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hc. vzhledem k tomu, že Rada 
opakovaně požadovala soudržnost politik, 
začlenění lidských práv do hodnocení 
dopadů odvětvových politik EU, jako je 
obchod, a zvýšení úsilí EU o podporu 
bezpečného a vstřícného prostředí, v němž 
může vzkvétat občanská společnost a 
nezávislé sdělovací prostředky; vzhledem 
k tomu, že Rada zdůraznila, že zásadní 
význam má přístup osob, které se staly 
oběťmi porušování lidských práv v 
podnikání, k účinným opravným 
prostředkům;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hc. vzhledem k tomu, že dne 1. ledna 
2019 vstoupil v platnost nový zákon o 
kybernetické bezpečnosti, který by 
potenciálně mohl omezit prostor pro 
pokojný výkon svobody projevu a také 
způsobit značné problémy provozovatelům 
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internetu a sociálních médií v této zemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hd. vzhledem k tomu, že Rada 
zdůraznila, že je v zájmu EU, aby i nadále 
sehrávala vedoucí roli při plnění Agendy 
2030 koherentním, komplexním a 
účinným způsobem, [vzhledem k tomu, že 
se jedná o] zásadní prioritu pro EU, ve 
prospěch jejích občanů a udržení její 
důvěryhodnosti v rámci Evropy i po celém 
světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hd. vzhledem k tomu, že Evropská 
služba pro vnější činnost opakovaně 
upozorňuje na negativní trendy v oblasti 
lidských práv ve Vietnamu, např. v 
nedávné době během 8. dialogu o lidských 
právech mezi EU a Vietnamem v březnu 
2019 a v prohlášeních v květnu a červnu 
2019;

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

He. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament zdůraznil, že podpora 
demokratických systémů a usilování o 
svobodu národů by měly být i nadále 
hlavními zásadami, jimiž se řídí 
hospodářské zájmy EU, a že zboží uvedené 
na trh na jejím území v rámci režimů 
etické certifikace by nemělo při výrobě 
využívat nucené a dětské práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hf. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament důrazně vyzývá k 
systematickému začleňování doložek o 
lidských právech do všech mezinárodních 
dohod, včetně obchodních a investičních 
dohod, jež byly nebo budou uzavřeny mezi 
EU a třetími zeměmi; vzhledem k tomu, že 
EP na jedné straně žádá, aby bylo 
uzavření jakékoli rámcové dohody 
podmíněno zavedením ex ante 
monitorovacích mechanismů jako nedílné 
součásti dohody ještě před jejím 
uzavřením, a na druhé straně, aby byly 
zavedeny ex post monitorovací 
mechanismy, které by umožnily přijmout 
konkrétní opatření v reakci na porušení 
těchto doložek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 49
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hg. vzhledem k tomu, že počet vězňů 
svědomí vzrostl ze 75 v roce 2013, kdy byla 
zahájena vyjednávání, na 86 v době, kdy 
vstoupila v platnost dohoda o partnerství a 
spolupráci mezi EU a Vietnamem, a poté 
na 128 v roce 2019; vzhledem  k tomu, že 
stav lidských práv byl pravidelně 
zmiňován, aniž by došlo k zásadnímu 
pokroku, a to i v rámci dvoustranného 
dialogu o lidských právech;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hh. vzhledem k tomu, že Evropská 
služba pro vnější činnost varovala v 
květnu 2019, tedy měsíc před podpisem 
dohody o volném obchodu a dohody o 
ochraně investic mezi EU a Vietnamem 
před „rozsáhlým prosazováním 
ustanovení trestního zákoníku z roku 
2015 o národní bezpečnosti a 
pokračováním negativního trendu, o 
stíhání a trestech vietnamských občanů 
včetně trestů za poklidné online vyjádření 
názorů, čímž dochází k přímému 
porušování mezinárodních závazků, ke 
kterým se Vietnam sám přihlásil [v rámci 
vietnamské ústavy, 
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Všeobecné deklarace lidských práv a 
Mezinárodního paktu o občanských a 
politických právech], a jejichž plné 
dodržování Evropská unie očekává“[1]; 
[1] https://eeas.europa.eu/delegations/viet
nam/62647/statement-behalf-eu-
ambassador-vietnam-recent-convictions-
ms-vu-thi-dung-and-ms-nguyen-thi_en

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hi. vzhledem k tomu, že Vietnam 
oficiálně odmítl veškerá doporučení, jak 
konkrétně zlepšit situaci v oblasti lidských 
práv v průběhu posledního přezkumu 
OSN v rámci všeobecného pravidelného 
přezkumu v březnu 2019;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H j (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hj. vzhledem k tomu, že podle Indexu 
právního státu (Rule of Law Index) 
organizace Projekt světové spravedlnosti 
(World Justice Project) za rok 2019[1] je 
Vietnam na 81. místě ze 126 zkoumaných 
zemí, pokud jde o otevřenost vlády 
(posuzovanou podle následujících čtyř 
oblastí: zveřejňování zákonů a vládních 
údajů, právo na informace, zapojení 
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občanů a mechanismy podávání 
stížností); 
[1] https://worldjusticeproject.org/our-
work/research-and-data/wjp-rule-law-
index-2019

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H k (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hk. vzhledem k tomu, že podle 
hodnocení svobody tisku vypracovaného 
organizací Reportéři bez hranic v roce 
2019[1] se Vietnam umístil na 176. místě ze 
180 zemí; vzhledem k tomu, že tento 
špatný výsledek je způsoben tím, že zhruba 
třicet novinářů či blogerů bylo posláno do 
vězení v důsledku striktního uplatňování 
článků 79, 88 a 258 trestního zákoníku, 
podle nichž lze „protistátní propagandu“ 
a „zneužívání práv na svobodu a 
demokracii k ohrožování zájmů státu“ 
potrestat odnětím svobody na delší dobu; 
[1] https://rsf.org/en/ranking_table

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H l (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hl. vzhledem k tomu, že zhruba 1,75 
milionu pracujících dětí je řazeno do 
kategorie „dětských pracovníků“, což 
znamená 9,6 % dětské populace celé 
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země, přičemž zhruba 67 % z nich pracuje 
v zemědělství, 15,7 % ve stavebnictví a 
výrobě a 16,7 % ve službách“[1]; vzhledem 
k tomu, že do prosince 2019 by měly být 
podle očekávání k dispozici aktuální údaje 
z této oblasti a plán na vymýcení dětské 
práce do roku 2025 a odstranění nucené 
práce, moderního otroctví a obchodování 
s lidmi do roku 2030; vzhledem k tomu, že 
nově zvolená předsedkyně Komise von der 
Leyenová zmínila nulovou toleranci k 
dětské práci jako základní a průřezovou 
zásadu Evropské komise; 
[1] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/pu
blic/---asia/---ro-bangkok/---ilo-
hanoi/documents/publication/wcms_2378
33.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H m (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hm. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament přijal v roce 2011 usnesení o 
rozšíření celních preferencí na textilní 
výrobky dovážené z Uzbekistánu, v němž 
připomněl, že „na základě zásad a cílů 
vnější činnosti Unie má Unie morální 
odpovědnost za to, aby využila svého vlivu 
coby hlavní obchodní partner a největší 
dovozce, [a] že k protokolu proto nelze 
přistupovat pouze jako k technické 
dohodě, dokud bude konkrétně v 
souvislosti se sklizní bavlny panovat 
znepokojení nad lidskými právy“; 
vzhledem k tomu, že od zahájení jednání v 
roce 2012 došlo ke zhoršení situace a 
ačkoli dohoda o partnerství a spolupráci 
vstoupila v roce 2016 v platnost, zůstává 
závěr v tomto ohledu totožný
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;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H n (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hn. vzhledem k tomu, že Vietnam 
dostal v roce 2017 žlutou kartu podle 
nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým 
se zavádí systém Společenství pro 
předcházení, potírání a odstranění 
nezákonného, nehlášeného a 
neregulovaného rybolovu; vzhledem k 
tomu, že tato neudržitelná praxe znamená 
porušení článku 13.9 kapitoly o obchodu 
a udržitelném rozvoji; vzhledem k tomu, 
že Vietnam v současné době spolupracuje 
s EU na devíti doporučeních, na něž se 
vztahuje žlutá karta, a že nedávno přijal 
nový rámcový zákon o rybolovu společně s 
prováděcí vyhláškou;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H o (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ho. vzhledem k tomu, že Rada a 
Parlament zdůraznily význam včasné 
dostupnosti generik a biologicky 
podobných léčivých přípravků pro to, aby 
se zvýšila konkurence, snížily se ceny, 
usnadnil se přístup pacientů k 
farmakologické léčbě a posílila se 
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udržitelnost státních zdravotních 
systémů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. konstatuje, že vzhledem k tomu, že 
se v současnosti rozmáhá protekcionismus 
a rostou oprávněné obavy občanů ohledně 
změny klimatu a nespravedlivé 
globalizace, nejsou zastaralé obchodní 
dohody nadále obhajitelné, přičemž lituje 
toho, že EU v tomto náročném období 
promarnila příležitost zanést do dotyčné 
dohody o volném obchodu přísnější 
ustanovení o lidských právech a 
udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že dohoda o volném 
obchodu mezi EU a Vietnamem (dále jen 
„dohoda EVFTA“) je nejkomplexnějším a 
nejambicióznějším ujednáním, kterého 
kdy bylo mezi EU a rozvojovou zemí 
dosaženo, a že slouží jako měřítko pro 
spolupráci EU s rozvojovými zeměmi;

1. zdůrazňuje, že dohoda o volném 
obchodu mezi EU a Vietnamem (dále jen 
„dohoda EVFTA“) je nejkomplexnějším 
ujednáním, které kdy bylo uzavřeno mezi 
EU a rozvojovou zemí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 60
Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že dohoda o volném 
obchodu mezi EU a Vietnamem (dále jen 
„dohoda EVFTA“) je nejkomplexnějším a 
nejambicióznějším ujednáním, kterého kdy 
bylo mezi EU a rozvojovou zemí dosaženo, 
a že slouží jako měřítko pro spolupráci EU 
s rozvojovými zeměmi;

1. zdůrazňuje, že dohoda o volném 
obchodu mezi EU a Vietnamem (dále jen 
„dohoda EVFTA“) je nejkomplexnějším a 
nejambicióznějším ujednáním, kterého kdy 
bylo mezi EU a rozvojovou zemí dosaženo, 
a že slouží jako měřítko pro spolupráci EU 
s rozvojovými zeměmi, zejména s 
regionem sdružení ASEAN;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Jörgen Warborn

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že dohoda o volném 
obchodu mezi EU a Vietnamem (dále jen 
„dohoda EVFTA“) je nejkomplexnějším a 
nejambicióznějším ujednáním, kterého kdy 
bylo mezi EU a rozvojovou zemí dosaženo, 
a že slouží jako měřítko pro spolupráci EU 
s rozvojovými zeměmi;

1. vítá skutečnost, že dohoda o 
volném obchodu mezi EU a Vietnamem 
(dále jen „dohoda EVFTA“) je 
nejkomplexnějším a nejambicióznějším 
ujednáním, kterého kdy bylo mezi EU a 
rozvojovou zemí dosaženo, a že by měla 
sloužit jako měřítko pro spolupráci EU s 
rozvojovými zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že dohoda o volném 
obchodu mezi EU a Vietnamem (dále jen 
„dohoda EVFTA“) je nejkomplexnějším a 
nejambicióznějším ujednáním, kterého kdy 
bylo mezi EU a rozvojovou zemí dosaženo, 
a že slouží jako měřítko pro spolupráci 
EU s rozvojovými zeměmi;

1. zdůrazňuje, že dohoda o volném 
obchodu mezi EU a Vietnamem (dále jen 
„dohoda EVFTA“) je nejkomplexnějším a 
nejambicióznějším ujednáním, které kdy 
byla uzavřeno mezi EU a rozvojovou 
zemí; připomíná, že Vietnam zůstává 
příjemcem v rámci systému GSP; 

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že dohoda o volném 
obchodu mezi EU a Vietnamem (dále jen 
„dohoda EVFTA“) je nejkomplexnějším a 
nejambicióznějším ujednáním, kterého kdy 
bylo mezi EU a rozvojovou zemí dosaženo, 
a že slouží jako měřítko pro spolupráci EU 
s rozvojovými zeměmi;

1. zdůrazňuje, že dohoda o volném 
obchodu mezi EU a Vietnamem (dále jen 
„dohoda EVFTA“) je nejmodernějším, 
nejkomplexnějším a nejambicióznějším 
ujednáním, kterého kdy bylo mezi EU a 
rozvojovou zemí dosaženo, a že slouží jako 
měřítko pro spolupráci EU s rozvojovými 
zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že Vietnam je zemí, 
která má prospěch ze systému GSP, 
a že obchodní bilance obchodu EU–
Vietnam je pro Evropskou unii pasivní, 
kdy hodnota dovozu z Vietnamu činí 38,2 
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miliard EUR a vývoz pouze 11,1 miliard 
EUR (údaje z roku 2018)

Or. it

Pozměňovací návrh 65
Jörgen Warborn

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že jednání byla zahájena 
v červnu 2012 a skončila v prosinci 2015 
po 14 vyjednávacích kolech, a vyjadřuje 
politování nad tím, že následně došlo ke 
zpoždění ohledně předložení dohody k 
podpisu a ratifikaci;

2. konstatuje, že jednání byla zahájena 
v červnu 2012 a skončila v prosinci 2015 
po 14 vyjednávacích kolech, a vyjadřuje 
politování nad tím, že následně došlo ke 
zpoždění ohledně předložení dohody k 
podpisu a ratifikaci, zejména pokud jde o 
to, že Rada včas nepožádala Evropský 
parlament o vyslovení souhlasu s dohodou 
před konáním voleb do tohoto orgánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Iuliu Winkler, Enikő Győri, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, Massimiliano Salini

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že jednání byla zahájena 
v červnu 2012 a skončila v prosinci 2015 
po 14 vyjednávacích kolech, a vyjadřuje 
politování nad tím, že následně došlo ke 
zpoždění ohledně předložení dohody k 
podpisu a ratifikaci;

2. konstatuje, že jednání byla zahájena 
v červnu 2012 a skončila v prosinci 2015 
po 14 vyjednávacích kolech, a vyjadřuje 
politování nad tím, že následně došlo ke 
zpoždění ohledně předložení dohody k 
podpisu a ratifikaci; domnívá se, že 
jakékoli další zpoždění může významně 
poškodit geostrategické ambice EU v 
regionu sdružení ASEAN;

Or. en
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Pozměňovací návrh 67
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že jednání byla zahájena 
v červnu 2012 a skončila v prosinci 2015 
po 14 vyjednávacích kolech, a vyjadřuje 
politování nad tím, že následně došlo ke 
zpoždění ohledně předložení dohody k 
podpisu a ratifikaci;

2. konstatuje, že jednání byla zahájena 
v červnu 2012 a skončila v prosinci 2015 
po 14 vyjednávacích kolech, a vyjadřuje 
politování nad rozhodnutím Komise 
neprovést posouzení dopadu na lidská 
práva navzdory 4 rokům, které uplynuly 
mezi sjednáním dohody na politické 
úrovni a jejím vlastním podpisem;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Emmanuel Maurel, Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že jednání byla zahájena 
v červnu 2012 a skončila v prosinci 2015 
po 14 vyjednávacích kolech, a vyjadřuje 
politování nad tím, že následně došlo ke 
zpoždění ohledně předložení dohody k 
podpisu a ratifikaci;

2. konstatuje, že jednání byla zahájena 
v červnu 2012 a skončila v prosinci 2015 
po 14 vyjednávacích kolech, je však toho 
názoru, že by si členové výboru INTA a 
poslanci Evropského parlamentu jako 
celek, kteří nejsou za toto zdržení 
zodpovědní, měli vyhradit veškerý 
nezbytný čas k podrobnému prostudování 
této dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Jude Kirton-Darling

Návrh usnesení
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Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že jednání byla zahájena 
v červnu 2012 a skončila v prosinci 2015 
po 14 vyjednávacích kolech, a vyjadřuje 
politování nad tím, že následně došlo ke 
zpoždění ohledně předložení dohody k 
podpisu a ratifikaci;

2. konstatuje, že jednání byla zahájena 
v červnu 2012 a skončila v prosinci 2015 
po 14 vyjednávacích kolech;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že Vietnam je 
zakládajícím členem transpacifického 
partnerství a v současnosti se  účastní 
jednání o regionálním komplexním 
hospodářském partnerství (RCEP); v 
souvislosti se sdružením ASEAN 
připomíná, že Vietnam má se zeměmi 
tohoto regionu několik dohod o volném 
obchodu; zdůrazňuje proto potenciální 
riziko, že budou z Vietnamu dováženy 
produkty podezřelého původu, zejména 
produkty zemědělské, pocházející mimo 
jiné ze zemí, s nimiž Evropa nemá přímé 
dohody; zdůrazňuje proto význam 
uplatňování účinných kontrolních 
systémů pro zajištění bezpečnosti zboží 
dováženého z Vietnamu a stanovení jeho 
původu;

Or. it

Pozměňovací návrh 71
Saskia Bricmont
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje ekonomický a 
strategický význam této dohody, neboť EU 
a Vietnam mají společný program a 
společné hodnoty – stimulovat růst a 
zaměstnanost, zvyšovat 
konkurenceschopnost, bojovat proti 
chudobě a dosáhnout pokroku při plnění 
cílů udržitelného rozvoje;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Iuliu Winkler, Enikő Győri, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, Christophe Hansen, 
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje ekonomický a 
strategický význam této dohody, neboť EU 
a Vietnam mají společný program a 
společné hodnoty – stimulovat růst a 
zaměstnanost, zvyšovat 
konkurenceschopnost, bojovat proti 
chudobě a dosáhnout pokroku při plnění 
cílů udržitelného rozvoje;

3. zdůrazňuje ekonomický a 
strategický význam této dohody, neboť EU 
a Vietnam mají společný program a 
společné hodnoty – stimulovat růst a 
zaměstnanost, zvyšovat 
konkurenceschopnost, bojovat proti 
chudobě a dosáhnout pokroku při plnění 
cílů udržitelného rozvoje; upozorňuje na 
geopolitické souvislosti, které staví 
partnery EU na Dálném východě do 
postavení klíčových subjektů ke 
spolupráci, a to s ohledem na složité 
geoekonomické prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Jude Kirton-Darling

Návrh usnesení
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Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje ekonomický a 
strategický význam této dohody, neboť EU 
a Vietnam mají společný program a 
společné hodnoty – stimulovat růst a 
zaměstnanost, zvyšovat 
konkurenceschopnost, bojovat proti 
chudobě a dosáhnout pokroku při plnění 
cílů udržitelného rozvoje;

3. zdůrazňuje ekonomický a 
strategický význam této dohody, jež bude 
mít úspěch jen tehdy, pokud se jí podaří 
sladit program a hodnoty EU a Vietnamu s 
udržitelným rozvojem – stimulovat růst a 
zaměstnanost, zvyšovat 
konkurenceschopnost, bojovat proti 
chudobě a dosáhnout pokroku při plnění 
cílů udržitelného rozvoje a podporovat 
práva pracovníků a základní svobody;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Dita Charanzová, Svenja Hahn

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje ekonomický a 
strategický význam této dohody, neboť EU 
a Vietnam mají společný program a 
společné hodnoty – stimulovat růst a 
zaměstnanost, zvyšovat 
konkurenceschopnost, bojovat proti 
chudobě a dosáhnout pokroku při plnění 
cílů udržitelného rozvoje;

3. zdůrazňuje ekonomický a 
strategický význam této dohody, neboť EU 
a Vietnam mají společný program – 
stimulovat růst a zaměstnanost, zvyšovat 
konkurenceschopnost, bojovat proti 
chudobě a dosáhnout pokroku při plnění 
cílů udržitelného rozvoje a prosazovat 
mezinárodní mnohostranný obchodní 
systém založený na pravidlech;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje ekonomický a 
strategický význam této dohody, neboť EU 
a Vietnam mají společný program a 
společné hodnoty – stimulovat růst a 
zaměstnanost, zvyšovat 
konkurenceschopnost, bojovat proti 
chudobě a dosáhnout pokroku při plnění 
cílů udržitelného rozvoje;

3. zdůrazňuje ekonomický a 
strategický význam této dohody, neboť EU 
a Vietnam mají společné cíle – stimulovat 
růst a zaměstnanost, zvyšovat 
konkurenceschopnost, bojovat proti 
chudobě a dosáhnout pokroku při plnění 
cílů udržitelného rozvoje – přičemž se 
Vietnam snaží snížit svoji závislost na 
Číně.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje ekonomický a 
strategický význam této dohody, neboť EU 
a Vietnam mají společný program a 
společné hodnoty – stimulovat růst a 
zaměstnanost, zvyšovat 
konkurenceschopnost, bojovat proti 
chudobě a dosáhnout pokroku při plnění 
cílů udržitelného rozvoje;

3. zdůrazňuje ekonomický a 
strategický význam této dohody, neboť EU 
a Vietnam mají společný program a 
společné hodnoty – stimulovat růst a 
zaměstnanost, zvyšovat 
konkurenceschopnost, bojovat proti 
chudobě, podporovat mezinárodní 
obchodní výměnu založenou na 
pravidlech a dosáhnout pokroku při plnění 
cílů udržitelného rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje ekonomický a 
strategický význam této dohody, neboť EU 

3. zdůrazňuje ekonomický a 
strategický význam partnerství, neboť EU 
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a Vietnam mají společný program a 
společné hodnoty – stimulovat růst a 
zaměstnanost, zvyšovat 
konkurenceschopnost, bojovat proti 
chudobě a dosáhnout pokroku při plnění 
cílů udržitelného rozvoje;

a Vietnam mají společný program a 
společné hodnoty – stimulovat růst a 
zaměstnanost, zvyšovat 
konkurenceschopnost, bojovat proti 
chudobě a dosáhnout cílů udržitelného 
rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje ekonomický a 
strategický význam této dohody, neboť EU 
a Vietnam mají společný program a 
společné hodnoty – stimulovat růst a 
zaměstnanost, zvyšovat 
konkurenceschopnost, bojovat proti 
chudobě a dosáhnout pokroku při plnění 
cílů udržitelného rozvoje;

3. zdůrazňuje ekonomický a 
strategický význam a hodnotu této 
dohody, neboť EU a Vietnam mají 
společný program a společné hodnoty – 
stimulovat růst a zaměstnanost, zvyšovat 
konkurenceschopnost, bojovat proti 
chudobě a dosáhnout pokroku při plnění 
cílů udržitelného rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Tiziana Beghin

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje ekonomický a 
strategický význam této dohody, neboť EU 
a Vietnam mají společný program a 
společné hodnoty – stimulovat růst a 
zaměstnanost, zvyšovat 
konkurenceschopnost, bojovat proti 
chudobě a dosáhnout pokroku při plnění 

3. zdůrazňuje ekonomický a 
strategický význam této dohody, neboť EU 
a Vietnam mají společný program – 
stimulovat růst a zaměstnanost, zvyšovat 
konkurenceschopnost, bojovat proti 
chudobě a dosáhnout pokroku při plnění 
cílů udržitelného rozvoje;
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cílů udržitelného rozvoje;

Or. it

Pozměňovací návrh 80
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že obchodní dohody 
EU by měly být využívány k tomu, aby 
napomáhaly udržitelnému rozvoji ve 
prospěch občanů, k ochraně spotřebitelů, 
pracovníků a životního prostředí, k 
vytváření důstojných pracovních míst, k 
boji proti praní peněz, daňovým únikům a 
financování terorismu, k uplatňování 
norem EU, ochraně veřejných služeb a k 
dodržování demokratických postupů, 
přičemž by měly současně přinášet více 
příležitostí pro EU v oblasti vývozu; je 
proto naprosto nezbytné zásadně změnit 
stávající paradigma v oblasti obchodu a 
zajistit, aby byl na udržitelnost kladen 
stejný důraz jako na ekonomické zájmy;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje význam dohody s 
ohledem na konkurenceschopnost 
unijních podniků v regionu; konstatuje, 
že evropské společnosti čelí větší 
konkurenci ze strany zemí, které již s 
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Vietnamem dohodu o volném obchodu 
uzavřely, zvláště pokud jde o Komplexní a 
progresivní dohodu o transpacifickém 
partnerství (CPTPP);

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje význam toho, aby byl 
zákon o kybernetické bezpečnosti uveden 
do souladu s mezinárodními závazky 
Vietnamu v oblasti lidských práv před tím, 
než dojde k ratifikaci dohody ze strany 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. s politováním konstatuje, že před 
zahájením jednání nebylo provedeno 
posouzení dopadu dohody na lidská 
práva, a to i navzdory opakovaným 
žádostem Evropského parlamentu a 
hlubokému znepokojení nad ochranou 
lidských práv ve Vietnamu, zejména s 
ohledem na rozhodnutí evropské veřejné 
ochránkyně práv ze dne 26. února 2016, v 
němž došla k závěru, že odmítnutí 
Evropské komise vypracovat předběžné 
posouzení dopadu dohody o volném 
obchodu mezi EU a Vietnamem na lidská 
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práva je neopodstatněné a že se jedná o 
případ nesprávného úředního postupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je přesvědčen, že dohoda přinese 
další výrazné posuny k nastavení přísných 
norem a náročných pravidel v regionu 
sdružení ASEAN a pomůže připravit 
podmínky pro budoucí meziregionální 
dohodu o obchodu a investicích; 
zdůrazňuje, že dohoda také vysílá silný 
signál ve prospěch otevřeného a volného 
obchodu v době, kdy se objevují 
protekcionistické tendence a je 
zpochybňován mnohostranný systém 
obchodování založený na pravidlech;

4. je přesvědčen, že dohoda přinese 
další výrazné posuny k nastavení přísných 
norem a náročných pravidel v regionu 
sdružení ASEAN a pomůže připravit 
podmínky pro budoucí meziregionální 
dohodu o obchodu a investicích; 
zdůrazňuje, že dohoda také vysílá silný 
signál ve prospěch otevřeného a volného 
obchodu v době, kdy se objevují 
protekcionistické tendence a je 
zpochybňován mnohostranný systém 
obchodování založený na pravidlech; 
zdůrazňuje, že nedávné uzavření jednání 
o znění textu regionálního Komplexního 
hospodářského partnerství (RCEP) a 
rovněž vstup Komplexní a progresivní 
dohody o transpacifickém partnerství 
(CPTPP) dne 30. prosince 2018 – tedy 
dohod, jichž je Vietnam smluvní stranou – 
zvyšuje geopolitickou a ekonomickou 
nutnost toho, aby se EU v regionu 
sdružení ASEAN více angažovala; 

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jérémy Decerle

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je přesvědčen, že dohoda přinese 
další výrazné posuny k nastavení přísných 
norem a náročných pravidel v regionu 
sdružení ASEAN a pomůže připravit 
podmínky pro budoucí meziregionální 
dohodu o obchodu a investicích; 
zdůrazňuje, že dohoda také vysílá silný 
signál ve prospěch otevřeného a volného 
obchodu v době, kdy se objevují 
protekcionistické tendence a je 
zpochybňován mnohostranný systém 
obchodování založený na pravidlech;

4. je přesvědčen, že dohoda přinese 
další výrazné posuny k nastavení přísných 
norem a náročných pravidel v regionu 
sdružení ASEAN a pomůže připravit 
podmínky pro budoucí meziregionální 
dohodu o obchodu a investicích; 
zdůrazňuje, že dohoda také vysílá silný 
signál ve prospěch otevřeného a volného 
obchodu v době, kdy se objevují 
protekcionistické tendence a je 
zpochybňován mnohostranný systém 
obchodování založený na pravidlech; 
upozorňuje na to, že dohoda pomůže EU v 
upevnění její přítomnosti v regionu 
sdružení ASEAN a umožní jí prosazovat 
její normy a hodnoty v této oblasti; 
připomíná svou plnou podporu 
multilateralismu a důležitost provedení 
udržitelné a ambiciózní reformy WTO, 
která zajistí mezinárodní obchodní 
výměnu založenou na pravidlech;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je přesvědčen, že dohoda přinese 
další výrazné posuny k nastavení přísných 
norem a náročných pravidel v regionu 
sdružení ASEAN a pomůže připravit 
podmínky pro budoucí meziregionální 
dohodu o obchodu a investicích; 
zdůrazňuje, že dohoda také vysílá silný 
signál ve prospěch otevřeného a volného 
obchodu v době, kdy se objevují 
protekcionistické tendence a je 
zpochybňován mnohostranný systém 
obchodování založený na pravidlech;

4. doufá, že dohoda povede k dalšímu 
stanovení vysokých norem a pravidel v 
regionu ASEAN;
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Or. it

Pozměňovací návrh 87
Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je přesvědčen, že dohoda přinese 
další výrazné posuny k nastavení přísných 
norem a náročných pravidel v regionu 
sdružení ASEAN a pomůže připravit 
podmínky pro budoucí meziregionální 
dohodu o obchodu a investicích; 
zdůrazňuje, že dohoda také vysílá silný 
signál ve prospěch otevřeného a volného 
obchodu v době, kdy se objevují 
protekcionistické tendence a je 
zpochybňován mnohostranný systém 
obchodování založený na pravidlech;

4. je přesvědčen, že dohoda přinese 
další výrazné posuny k nastavení přísných 
norem a náročných pravidel v regionu 
sdružení ASEAN a pomůže připravit 
podmínky pro budoucí meziregionální 
dohodu o obchodu a investicích; 
zdůrazňuje, že dohoda také vysílá silný 
signál ve prospěch otevřeného a volného 
obchodu v době, kdy se objevují 
protekcionistické tendence a je 
zpochybňován mnohostranný systém 
obchodování založený na pravidlech; 
vyzdvihuje konstruktivní přítomnost EU v 
regionu sdružení ASEAN a připomíná její 
strategický význam coby přesvědčeného 
zastánce mnohostranného systému 
obchodování založeného na pravidlech;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je přesvědčen, že dohoda přinese 
další výrazné posuny k nastavení přísných 
norem a náročných pravidel v regionu 
sdružení ASEAN a pomůže připravit 
podmínky pro budoucí meziregionální 
dohodu o obchodu a investicích; 
zdůrazňuje, že dohoda také vysílá silný 

4. je přesvědčen, že dohoda přinese 
další výrazné posuny k nastavení přísných 
norem a náročných pravidel v regionu 
sdružení ASEAN a pomůže připravit 
podmínky pro budoucí meziregionální 
dohodu o obchodu a investicích; 
zdůrazňuje, že dohoda také vysílá silný 
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signál ve prospěch otevřeného a volného 
obchodu v době, kdy se objevují 
protekcionistické tendence a je 
zpochybňován mnohostranný systém 
obchodování založený na pravidlech;

signál ve prospěch otevřeného a volného 
obchodu v době, kdy se objevují 
protekcionistické tendence a je 
zpochybňován mnohostranný systém 
obchodování založený na pravidlech, avšak 
lituje toho, že v době silné kritiky 
uspořádání světového obchodu nedochází 
ke změně pravidel EU pro liberalizaci 
obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je přesvědčen, že dohoda přinese 
další výrazné posuny k nastavení přísných 
norem a náročných pravidel v regionu 
sdružení ASEAN a pomůže připravit 
podmínky pro budoucí meziregionální 
dohodu o obchodu a investicích; 
zdůrazňuje, že dohoda také vysílá silný 
signál ve prospěch otevřeného a volného 
obchodu v době, kdy se objevují 
protekcionistické tendence a je 
zpochybňován mnohostranný systém 
obchodování založený na pravidlech;

4. je přesvědčen, že partnerství může 
přinést další výrazné posuny k nastavení 
přísných norem a náročných pravidel v 
regionu sdružení ASEAN, zdůrazňuje 
však, že tato dohoda vysílá silný signál ve 
prospěch neomezené obchodní výměny 
zboží za současného stavu globalizace, 
který je neudržitelný a škodlivý;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Jörgen Warborn

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je přesvědčen, že dohoda přinese 
další výrazné posuny k nastavení přísných 

4. je přesvědčen, že dohoda přinese 
spolu s dohodou o voleném obchodu mezi 
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norem a náročných pravidel v regionu 
sdružení ASEAN a pomůže připravit 
podmínky pro budoucí meziregionální 
dohodu o obchodu a investicích; 
zdůrazňuje, že dohoda také vysílá silný 
signál ve prospěch otevřeného a volného 
obchodu v době, kdy se objevují 
protekcionistické tendence a je 
zpochybňován mnohostranný systém 
obchodování založený na pravidlech;

EU a Singapurem další výrazné posuny k 
nastavení přísných norem a náročných 
pravidel v regionu sdružení ASEAN a 
pomůže připravit podmínky pro budoucí 
meziregionální dohodu o obchodu a 
investicích; zdůrazňuje, že dohoda také 
vysílá silný signál ve prospěch otevřeného 
a volného obchodu v době, kdy se objevují 
protekcionistické tendence a je 
zpochybňován mnohostranný systém 
obchodování založený na pravidlech;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je přesvědčen, že dohoda přinese 
další výrazné posuny k nastavení přísných 
norem a náročných pravidel v regionu 
sdružení ASEAN a pomůže připravit 
podmínky pro budoucí meziregionální 
dohodu o obchodu a investicích; 
zdůrazňuje, že dohoda také vysílá silný 
signál ve prospěch otevřeného a volného 
obchodu v době, kdy se objevují 
protekcionistické tendence a je 
zpochybňován mnohostranný systém 
obchodování založený na pravidlech;

4. je přesvědčen, že dohoda přinese 
další výrazné posuny k nastavení přísných 
norem a náročných pravidel v regionu 
sdružení ASEAN a pomůže připravit 
podmínky pro budoucí meziregionální 
dohodu o obchodu a investicích; 
zdůrazňuje, že dohoda také vysílá silný 
signál ve prospěch volného, spravedlivého 
a vzájemného obchodu v době, kdy se 
objevují protekcionistické tendence a je 
zpochybňován mnohostranný systém 
obchodování založený na pravidlech;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Jude Kirton-Darling

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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4. je přesvědčen, že dohoda přinese 
další výrazné posuny k nastavení přísných 
norem a náročných pravidel v regionu 
sdružení ASEAN a pomůže připravit 
podmínky pro budoucí meziregionální 
dohodu o obchodu a investicích; 
zdůrazňuje, že dohoda také vysílá silný 
signál ve prospěch otevřeného a volného 
obchodu v době, kdy se objevují 
protekcionistické tendence a je 
zpochybňován mnohostranný systém 
obchodování založený na pravidlech;

4. očekává, že dohoda přinese další 
výrazné posuny k nastavení přísných 
norem a náročných pravidel v regionu 
sdružení ASEAN a pomůže připravit 
podmínky pro budoucí meziregionální 
dohodu o obchodu a investicích; 
zdůrazňuje, že tato dohoda byla sjednána v 
ovzduší rostoucího protekcionismu a 
vážných výzev pro mnohostranný systém 
obchodování založený na pravidlech;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Emmanuel Maurel, Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že tato dohoda odstraní 
přes 99 % veškerých cel9; konstatuje, že se 
vstupem dohody v platnost liberalizuje 
Vietnam 65 % dovozních cel na vývoz z 
EU do Vietnamu a že zbývající cla budou 
posléze postupně zrušena během období 
deseti let; konstatuje také, že EU v 
okamžiku vstupu dohody v platnost 
liberalizuje 71 % svého dovozu a po 
uplynutí sedmi let bude v bezcelním 
režimu 99 % dováženého zboží; 
upozorňuje na to, že dohoda bude rovněž 
obsahovat specifická ustanovení s cílem 
odstranit necelní překážky pro vývoz z EU;

5. zdůrazňuje, že tato dohoda odstraní 
přes 99 % veškerých cel9; dochází k 
závěru, že unijní společnosti toho využijí 
jako podnět k přesunu výroby a 
pracovních míst z našeho území do 
Vietnamu, čímž dojde ke ztrátě pracovních 
míst v našem vlastním výrobním odvětví, a 
že zbývající cla budou posléze postupně 
zrušena během období deseti let; konstatuje 
také, že EU v okamžiku vstupu dohody v 
platnost liberalizuje 71 % svého dovozu a 
po uplynutí sedmi let bude v bezcelním 
režimu 99 % dováženého zboží; 
upozorňuje na to, že dohoda bude rovněž 
obsahovat specifická ustanovení s cílem 
odstranit necelní překážky pro vývoz z EU;

_________________ _________________
9 Vývoz z EU do Vietnamu: 65 % cel 
zanikne, jakmile vstoupí dohoda o volném 
obchodu v platnost, a zbytek bude 
postupně zrušen během období až 10 let 
(například v zájmu ochrany vietnamského 
automobilového průmyslu před evropskou 

9 Vývoz z EU do Vietnamu: 65 % cel 
zanikne, jakmile vstoupí dohoda o volném 
obchodu v platnost, a zbytek bude 
postupně zrušen během období až 10 let 
(například v zájmu ochrany vietnamského 
automobilového průmyslu před evropskou 
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konkurencí zůstanou cla na osobní 
automobily v platnosti celých 10 let); 
vývoz z Vietnamu do EU: 71 % cel 
zanikne se vstupem dohody v platnost, 
zbytek má být postupně zrušen během 
období až sedmi let;

konkurencí zůstanou cla na osobní 
automobily v platnosti celých 10 let); 
vývoz z Vietnamu do EU: 71 % cel 
zanikne se vstupem dohody v platnost, 
zbytek má být postupně zrušen během 
období až sedmi let;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Iuliu Winkler, Jörgen Warborn, Massimiliano Salini

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že tato dohoda odstraní 
přes 99 % veškerých cel9; konstatuje, že se 
vstupem dohody v platnost liberalizuje 
Vietnam 65 % dovozních cel na vývoz z 
EU do Vietnamu a že zbývající cla budou 
posléze postupně zrušena během období 
deseti let; konstatuje také, že EU v 
okamžiku vstupu dohody v platnost 
liberalizuje 71 % svého dovozu a po 
uplynutí sedmi let bude v bezcelním 
režimu 99 % dováženého zboží; 
upozorňuje na to, že dohoda bude rovněž 
obsahovat specifická ustanovení s cílem 
odstranit necelní překážky pro vývoz z EU;

5. zdůrazňuje, že tato dohoda odstraní 
přes 99 % veškerých cel9; konstatuje, že se 
vstupem dohody v platnost liberalizuje 
Vietnam 65 % dovozních cel na vývoz z 
EU do Vietnamu a že zbývající cla budou 
posléze postupně zrušena během období 
deseti let; konstatuje také, že EU v 
okamžiku vstupu dohody v platnost 
liberalizuje 71 % svého dovozu a po 
uplynutí sedmi let bude v bezcelním 
režimu 99 % dováženého zboží; 
upozorňuje na to, že dohoda bude rovněž 
obsahovat specifická ustanovení s cílem 
odstranit necelní překážky pro vývoz z EU; 
domnívá se, že dohoda EVFTA může 
přispět k řešení obchodního deficitu EU s 
Vietnamem, a to skrze rostoucí potenciál 
zemí sdružení ASEAN v nadcházejících 
letech;

_________________ _________________
9 Vývoz z EU do Vietnamu: 65 % cel 
zanikne, jakmile vstoupí dohoda o volném 
obchodu v platnost, a zbytek bude 
postupně zrušen během období až 10 let 
(například v zájmu ochrany vietnamského 
automobilového průmyslu před evropskou 
konkurencí zůstanou cla na osobní 
automobily v platnosti celých 10 let); 
vývoz z Vietnamu do EU: 71 % cel 

9 Vývoz z EU do Vietnamu: 65 % cel 
zanikne, jakmile vstoupí dohoda o volném 
obchodu v platnost, a zbytek bude 
postupně zrušen během období až 10 let 
(například v zájmu ochrany vietnamského 
automobilového průmyslu před evropskou 
konkurencí zůstanou cla na osobní 
automobily v platnosti celých 10 let); 
vývoz z Vietnamu do EU: 71 % cel 
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zanikne se vstupem dohody v platnost, 
zbytek má být postupně zrušen během 
období až sedmi let;

zanikne se vstupem dohody v platnost, 
zbytek má být postupně zrušen během 
období až sedmi let;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že tato dohoda odstraní 
přes 99 % veškerých cel9; konstatuje, že se 
vstupem dohody v platnost liberalizuje 
Vietnam 65 % dovozních cel na vývoz z 
EU do Vietnamu a že zbývající cla budou 
posléze postupně zrušena během období 
deseti let; konstatuje také, že EU v 
okamžiku vstupu dohody v platnost 
liberalizuje 71 % svého dovozu a po 
uplynutí sedmi let bude v bezcelním 
režimu 99 % dováženého zboží; 
upozorňuje na to, že dohoda bude rovněž 
obsahovat specifická ustanovení s cílem 
odstranit necelní překážky pro vývoz z EU;

5. zdůrazňuje, že tato dohoda odstraní 
přes 99 % veškerých cel9; konstatuje, že se 
vstupem dohody v platnost liberalizuje 
Vietnam 65 % dovozních cel na vývoz z 
EU do Vietnamu a že zbývající cla budou 
posléze postupně zrušena během období 
deseti let; konstatuje také, že EU v 
okamžiku vstupu dohody v platnost 
liberalizuje 71 % svého dovozu a po 
uplynutí sedmi let bude v bezcelním 
režimu 99 % dováženého zboží; 
upozorňuje na to, že dohoda bude rovněž 
obsahovat specifická ustanovení s cílem 
odstranit necelní překážky pro vývoz z EU, 
které nyní představují pro malé a střední 
podniky významnou obtíž;

_________________ _________________
9 Vývoz z EU do Vietnamu: 65 % cel 
zanikne, jakmile vstoupí dohoda o volném 
obchodu v platnost, a zbytek bude 
postupně zrušen během období až 10 let 
(například v zájmu ochrany vietnamského 
automobilového průmyslu před evropskou 
konkurencí zůstanou cla na osobní 
automobily v platnosti celých 10 let); 
vývoz z Vietnamu do EU: 71 % cel 
zanikne se vstupem dohody v platnost, 
zbytek má být postupně zrušen během 
období až sedmi let;

9 Vývoz z EU do Vietnamu: 65 % cel 
zanikne, jakmile vstoupí dohoda o volném 
obchodu v platnost, a zbytek bude 
postupně zrušen během období až 10 let 
(například v zájmu ochrany vietnamského 
automobilového průmyslu před evropskou 
konkurencí zůstanou cla na osobní 
automobily v platnosti celých 10 let); 
vývoz z Vietnamu do EU: 71 % cel 
zanikne se vstupem dohody v platnost, 
zbytek má být postupně zrušen během 
období až sedmi let;

Or. en
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Pozměňovací návrh 96
Jörgen Warborn

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že po vstupu dohody v 
platnost již Vietnam nebude těžit z celních 
preferencí v rámci všeobecného systému 
preferencí (GSP); v této souvislosti 
konstatuje, že Vietnam již nebude moci 
kumulovat výhody od dalších obchodních 
partnerů, kteří v regionu těží ze systému 
GSP, aby tak byl s to dodržet pravidla 
původu; důrazně upozorňuje na to, že 
pravidla původu stanovená v dohodách o 
volném obchodu by neměla vést k rozpadu 
stávajících hodnotových řetězců, pokud to 
není nezbytně nutné, zvláště pokud se 
jedná o země, které nyní těží ze systémů 
GSP, GSP+ nebo EBA;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Tiziana Beghin

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je důležité zajistit 
účinnost a záruku kontrol, mimo jiné 
prostřednictvím posílené celní spolupráce 
v Evropě, aby se zabránilo tomu, že se 
dohoda stane vstupním mostem pro zboží 
z jiných zemí na evropském území;

Or. it
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Pozměňovací návrh 98
Tiziana Beghin

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. vyjadřuje politování nad tím, 
že zemědělské odvětví, a zejména některé 
citlivé produkty, jako rýže a obiloviny, 
opět čelí zavedení nulové celní sazby na 
dovoz 80 000 tun jen na prvních 7 let; 
v této souvislosti připomíná uplatňování 
ochranných doložek týkajících se rýže 
v případě Kambodže a Myanmaru 
a význam sledování dopadů smlouvy 
na rozvoj produkce rýže ve Vietnamu;

Or. it

Pozměňovací návrh 99
Emmanuel Maurel, Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že na základě této 
dohody se zlepší přístup k vietnamským 
veřejným zakázkám v souladu s dohodou 
o veřejných zakázkách (GPA), neboť 
Vietnam zatím není její smluvní stranou; 
zdůrazňuje, že kapitola dohody EVFTA 
věnovaná veřejným zakázkám dosahuje 
stupně transparentnosti a procesní 
spravedlnosti srovnatelného s jinými 
dohodami o volném obchodu, které EU 
podepsala s rozvinutými a vyspělejšími 
rozvojovými zeměmi;

6. zdůrazňuje, že lepší přístup k 
vietnamským veřejným zakázkám se bude 
po mnoho let výhradně vztahovat na 
největší projekty, neboť finanční prahové 
hodnoty zůstanou velmi vysoké; 
zdůrazňuje, že kapitola dohody EVFTA 
věnovaná veřejným zakázkám dosahuje 
stupně transparentnosti a procesní 
spravedlnosti srovnatelného s jinými 
dohodami o volném obchodu, které EU 
podepsala s rozvinutými a vyspělejšími 
rozvojovými zeměmi, avšak upozorňuje 
na skutečnost, že vietnamská veřejná 
správa navzdory nedávným reformám a 
znatelnému úsilí trpí mnoha nedostatky ve 
vztahu ke korupci (jak zdůraznil poslední 
žebříček Transparency Watch Index), a 
pro unijní společnosti, zvláště malé a 
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střední podniky, tedy bude obtížné obdržet 
tytéž podmínky jako vietnamské místní 
nebo státem vlastněné podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Jytte Guteland, Inma Rodríguez-Piñero, Jude Kirton-Darling, Evin Incir, Nikos 
Androulakis, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že na základě této 
dohody se zlepší přístup k vietnamským 
veřejným zakázkám v souladu s dohodou o 
veřejných zakázkách (GPA), neboť 
Vietnam zatím není její smluvní stranou; 
zdůrazňuje, že kapitola dohody EVFTA 
věnovaná veřejným zakázkám dosahuje 
stupně transparentnosti a procesní 
spravedlnosti srovnatelného s jinými 
dohodami o volném obchodu, které EU 
podepsala s rozvinutými a vyspělejšími 
rozvojovými zeměmi;

6. zdůrazňuje, že na základě této 
dohody se zlepší přístup k vietnamským 
veřejným zakázkám v souladu s dohodou o 
veřejných zakázkách (GPA), neboť 
Vietnam zatím není její smluvní stranou; 
zdůrazňuje, že kapitola dohody EVFTA 
věnovaná veřejným zakázkám dosahuje 
stupně transparentnosti a procesní 
spravedlnosti srovnatelného s jinými 
dohodami o volném obchodu, které EU 
podepsala s rozvinutými a vyspělejšími 
rozvojovými zeměmi; zdůrazňuje však, že 
dohoda nesmí omezovat politický 
manévrovací prostor při zadávání 
veřejných zakázek, pokud jde o 
stanovování požadavků na poskytované 
služby a požadavků týkající se např. na 
ochranu životního prostředí, pracovní 
podmínky a podmínky zaměstnávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Jude Kirton-Darling

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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6. zdůrazňuje, že na základě této 
dohody se zlepší přístup k vietnamským 
veřejným zakázkám v souladu s dohodou o 
veřejných zakázkách (GPA), neboť 
Vietnam zatím není její smluvní stranou; 
zdůrazňuje, že kapitola dohody EVFTA 
věnovaná veřejným zakázkám dosahuje 
stupně transparentnosti a procesní 
spravedlnosti srovnatelného s jinými 
dohodami o volném obchodu, které EU 
podepsala s rozvinutými a vyspělejšími 
rozvojovými zeměmi;

6. zdůrazňuje, že na základě této 
dohody se zlepší přístup k vietnamským 
veřejným zakázkám v souladu s dohodou o 
veřejných zakázkách (GPA), neboť 
Vietnam zatím není její smluvní stranou; 
zdůrazňuje, že kapitola dohody EVFTA 
věnovaná veřejným zakázkám dosahuje 
stupně transparentnosti a procesní 
spravedlnosti srovnatelného s jinými 
dohodami o volném obchodu, které EU 
podepsala s rozvinutými a vyspělejšími 
rozvojovými zeměmi; zdůrazňuje, že 
dohoda nesmí omezovat možnosti 
smluvních stran určit si svá vlastní 
pravidla veřejných zakázek, zejména 
pokud jde o pracovní podmínky a 
podmínky zaměstnávání; 

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že na základě této 
dohody se zlepší přístup k vietnamským 
veřejným zakázkám v souladu s dohodou o 
veřejných zakázkách (GPA), neboť 
Vietnam zatím není její smluvní stranou; 
zdůrazňuje, že kapitola dohody EVFTA 
věnovaná veřejným zakázkám dosahuje 
stupně transparentnosti a procesní 
spravedlnosti srovnatelného s jinými 
dohodami o volném obchodu, které EU 
podepsala s rozvinutými a vyspělejšími 
rozvojovými zeměmi;

6. doufá, že se na základě této dohody 
fakticky zlepší přístup k vietnamským 
veřejným zakázkám v souladu s dohodou o 
veřejných zakázkách (GPA), neboť 
Vietnam zatím není její smluvní stranou; 
zdůrazňuje, že kapitola dohody EVFTA 
věnovaná veřejným zakázkám dosahuje 
stupně transparentnosti a procesní 
spravedlnosti srovnatelného s jinými 
dohodami o volném obchodu, které EU 
podepsala s rozvinutými a vyspělejšími 
rozvojovými zeměmi;

Or. it

Pozměňovací návrh 103
Saskia Bricmont
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že na základě této 
dohody se zlepší přístup k vietnamským 
veřejným zakázkám v souladu s dohodou o 
veřejných zakázkách (GPA), neboť 
Vietnam zatím není její smluvní stranou; 
zdůrazňuje, že kapitola dohody EVFTA 
věnovaná veřejným zakázkám dosahuje 
stupně transparentnosti a procesní 
spravedlnosti srovnatelného s jinými 
dohodami o volném obchodu, které EU 
podepsala s rozvinutými a vyspělejšími 
rozvojovými zeměmi;

6. konstatuje, že na základě této 
dohody se zlepší přístup k vietnamským 
veřejným zakázkám v souladu s dohodou o 
veřejných zakázkách (GPA), neboť 
Vietnam zatím není její smluvní stranou; 
zdůrazňuje, že kapitola dohody EVFTA 
věnovaná veřejným zakázkám dosahuje 
stupně transparentnosti a procesní 
spravedlnosti srovnatelného s jinými 
dohodami o volném obchodu, které EU 
podepsala s rozvinutými a vyspělejšími 
rozvojovými zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Enikő Győri

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vítá skutečnost, že se pravidla 
původu obsažená v dohodě EVFTA řídí 
postojem EU a že jsou jejich hlavní rysy 
totožné s pravidly unijního systému GSP, 
jakož i s ustanoveními obchodní dohody 
mezi EU a Singapurem; vyzývá Komisi, 
aby monitorovala řádné a odpovědné 
plnění těchto pravidel, a to se zvláštním 
zřetelem na vnitrostátní situaci, a aby 
zasáhla proti jakýmkoli manipulacím a 
zneužití, např. proti přebalování výrobků 
pocházejících ze třetích zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
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Iuliu Winkler, Enikő Győri, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, Christophe Hansen, 
Massimiliano Salini

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá skutečnost, že zhruba 169 
evropských zeměpisných označení bude 
mít výsadu uznání a ochrany na 
vietnamském trhu v míře srovnatelné s 
úrovní, kterou zajišťují právní předpisy 
EU, a to s ohledem na skutečnost, že 
Vietnam je pro EU důležitým trhem v Asii 
pro vývoz potravin a nápojů;

7. vítá skutečnost, že zhruba 169 
evropských zeměpisných označení bude 
mít výsadu uznání a ochrany na 
vietnamském trhu v míře srovnatelné s 
úrovní, kterou zajišťují právní předpisy 
EU, a to s ohledem na skutečnost, že 
Vietnam je pro EU důležitým trhem v Asii 
pro vývoz potravin a nápojů; zdůrazňuje 
potenciál pro růst a významné přínosy, 
které jsou tak k dispozici pro evropské 
malé a střední podniky, vzhledem k tomu, 
že toto odvětví hospodářství má zásadní 
význam pro evropskou prosperitu a 
inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vítá skutečnost, že zhruba 169 
evropských zeměpisných označení bude 
mít výsadu uznání a ochrany na 
vietnamském trhu v míře srovnatelné s 
úrovní, kterou zajišťují právní předpisy 
EU, a to s ohledem na skutečnost, že 
Vietnam je pro EU důležitým trhem v Asii 
pro vývoz potravin a nápojů;

7. zdůrazňuje, že pouze zhruba 169 
evropských zeměpisných označení bude 
mít výsadu uznání a ochrany na 
vietnamském trhu v míře srovnatelné s 
úrovní, kterou zajišťují právní předpisy 
EU, a to s ohledem na skutečnost, že 
Vietnam je pro EU důležitým trhem v Asii 
pro vývoz potravin a nápojů; tento seznam 
se bude muset v blízké budoucnosti 
značně rozšířit;

Or. it
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Pozměňovací návrh 107
Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že určitá zemědělská 
odvětví EU, kromě jiných odvětví 
pěstování rýže, by mohla být ustanoveními 
dohody o volném obchodu negativně 
zasažena; v této souvislosti vyzývá Komisi, 
aby soustavně monitorovala pohyb dovozu 
dotčených produktů a plně využila 
ustanovení nařízení o ochranné doložce v 
případě, že budou naplněna právní a 
hospodářská kritéria, aby se zabránilo 
jakémukoli škodlivému vlivu na 
zemědělská odvětví EU v přímém 
důsledku vstupu dohody o volném 
obchodu v platnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Emmanuel Maurel, Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. je vážně znepokojen ustanoveními 
dohody týkajícími se pravidel původu, 
která mohou umožnit legalizaci pašování 
určitého zboží do Evropy přes Vietnam ze 
sousední Číny, například pokud jde o ocel 
nebo hliník; žádá, aby zvláštní pracovní 
skupina EP a GŘ pro obchod podrobně 
prozkoumala všechna tato ustanovení a 
zpřísnila jejich znění, bude-li to zapotřebí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 109
Jörgen Warborn, Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vítá, že dohoda obsahuje kapitolu 
o clech a usnadnění obchodní výměny; 
domnívá se, že k plnému využití přínosů 
této dohody bude zapotřebí setrvalá 
spolupráce s cílem usnadnit obchodní 
výměnu; konstatuje nicméně, že v dohodě 
chybí samostatná kapitola věnovaná 
malým a středním podnikům; domnívá se, 
že při potenciální revizi dohody by měla 
Komise prozkoumat možnost provedení 
takového kroku;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jérémy Decerle

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vítá silnou kapitolu o sanitárních a 
fytosanitárních opatřeních, která zavede 
jednotný a transparentní postup 
schvalování vývozu potravinářských 
produktů z EU do Vietnamu s cílem 
urychlit schvalování žádostí o vývoz z EU 
a zamezit diskriminačnímu zacházení; 
oceňuje, že se Vietnam zavázal uplatňovat 
stejné požadavky na dovoz na obdobné 
produkty pocházející ze všech členských 
států EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 111
Jörgen Warborn, Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. zdůrazňuje význam malých a 
středních podniků, neboť přispívají k 
zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a 
růstu; vyzdvihuje proto, že je důležité 
usnadnit těmto společnostem provádění 
dohody, a to zejména proto, že malé a 
střední podniky potřebují jasná obchodní 
pravidla, která nepřinášejí zbytečnou 
regulační zátěž; zdůrazňuje tudíž, že je 
důležité s malými a středními podniky 
během období provádění konzultovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Jude Kirton-Darling

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. připomíná, že pokud jde o služby, 
jde Vietnam nad rámec svých závazků 
člena WTO, poskytuje lepší přístup v řadě 
dílčích sektorů podnikání a nabízí nově 
přístup na trh v oblastech, jako jsou služby 
balení zboží, služby v oblasti veletrhů a 
výstavnictví nebo služby 
pronájmu/leasingu; zdůrazňuje, že Vietnam 
poprvé umožnil poskytování 
přeshraničních služeb ve sféře 
vysokoškolského vzdělávání;

8. připomíná, že pokud jde o služby, 
jde Vietnam nad rámec svých závazků 
člena WTO, poskytuje lepší přístup v řadě 
dílčích sektorů podnikání a nabízí nově 
přístup na trh v oblastech, jako jsou služby 
balení zboží, služby v oblasti veletrhů a 
výstavnictví nebo služby 
pronájmu/leasingu; zdůrazňuje, že Vietnam 
poprvé umožnil poskytování 
přeshraničních služeb ve sféře 
vysokoškolského vzdělávání; vítá využití 
seznamu povolených položek v listině 
specifických závazků, který představuje 
nejvhodnější způsob, jak v obchodních 
dohodách zajistit úplné vyloučení 
veřejných služeb;
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Or. en

Pozměňovací návrh 113
Emmanuel Maurel, Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. připomíná, že pokud jde o služby, 
jde Vietnam nad rámec svých závazků 
člena WTO, poskytuje lepší přístup v řadě 
dílčích sektorů podnikání a nabízí nově 
přístup na trh v oblastech, jako jsou služby 
balení zboží, služby v oblasti veletrhů a 
výstavnictví nebo služby 
pronájmu/leasingu; zdůrazňuje, že Vietnam 
poprvé umožnil poskytování 
přeshraničních služeb ve sféře 
vysokoškolského vzdělávání;

8. připomíná, že pokud jde o služby, 
jde Vietnam nad rámec svých závazků 
člena WTO, poskytuje lepší přístup v řadě 
dílčích sektorů podnikání a nabízí nově 
přístup na trh v oblastech, jako jsou služby 
balení zboží, služby v oblasti veletrhů a 
výstavnictví nebo služby 
pronájmu/leasingu; zdůrazňuje, že Vietnam 
poprvé umožnil poskytování 
přeshraničních služeb ve sféře 
vysokoškolského vzdělávání; bere na 
vědomí, že vietnamský finanční sektor 
bude rovněž liberalizován, čímž banky z 
EU získají nové příležitosti ke spekulacím 
a nafouknutí globální spekulativní 
bubliny;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. se znepokojením vnímá velké 
nedostatky v oblasti dodržování lidských 
práv a základních svobod, jako je svoboda 
projevu, tisku a sdružování; je hluboce 
znepokojen četnými případy 
systematického porušování základních 
práv;
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Or. it

Pozměňovací návrh 115
Iuliu Winkler, Enikő Győri, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, Jörgen Warborn, 
Massimiliano Salini

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že dohoda EVFTA 
pomůže Vietnamu pokročit v posilování 
ochrany práv duševního vlastnictví ku 
prospěchu držitelů těchto práv a 
spotřebitelů, jelikož Vietnam přistoupí ke 
smlouvám uzavřeným v rámci Světové 
organizace duševního vlastnictví (WIPO) 
týkajícím se internetu, které stanoví normy 
ve snaze zabránit nepovolenému online 
přístupu ke kreativním dílům nebo jejich 
využívání, chránit práva jejich vlastníků a 
řešit výzvy, které pro ochranu práv 
duševního vlastnictví představují nové 
technologie a způsoby komunikace;

9. připomíná, že dohoda EVFTA 
pomůže Vietnamu pokročit v posilování 
ochrany práv duševního vlastnictví ku 
prospěchu držitelů těchto práv a 
spotřebitelů, jelikož Vietnam přistoupí ke 
smlouvám uzavřeným v rámci Světové 
organizace duševního vlastnictví (WIPO) 
týkajícím se internetu, které stanoví normy 
ve snaze zabránit nepovolenému online 
přístupu ke kreativním dílům nebo jejich 
využívání, chránit práva jejich vlastníků a 
řešit výzvy, které pro ochranu práv 
duševního vlastnictví představují nové 
technologie a způsoby komunikace; 
zdůrazňuje strategickou důležitost 
kapacity pro stanovování standardů v 
regionu, v němž existují v oblasti 
normalizace a stanovování standardů 
tendence k odtržení; znovu opakuje, že 
chybějící silné regulační rámce by mohly 
vyvolat tzv. závod ke dnu a negativní 
konkurenci, pokud jde o důležitá právní 
ustanovení;  vyzdvihuje, že rychlá 
ratifikace dohody EVFTA může zaručit 
nejvyšší standardy výroby a nejlepší 
kvalitu pro spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Jude Kirton-Darling

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že dohoda EVFTA 
pomůže Vietnamu pokročit v posilování 
ochrany práv duševního vlastnictví ku 
prospěchu držitelů těchto práv a 
spotřebitelů, jelikož Vietnam přistoupí ke 
smlouvám uzavřeným v rámci Světové 
organizace duševního vlastnictví (WIPO) 
týkajícím se internetu, které stanoví normy 
ve snaze zabránit nepovolenému online 
přístupu ke kreativním dílům nebo jejich 
využívání, chránit práva jejich vlastníků a 
řešit výzvy, které pro ochranu práv 
duševního vlastnictví představují nové 
technologie a způsoby komunikace;

9. připomíná, že dohoda EVFTA 
pomůže Vietnamu pokročit v posilování 
ochrany práv duševního vlastnictví ku 
prospěchu držitelů těchto práv a 
spotřebitelů, jelikož Vietnam přistoupí ke 
smlouvám uzavřeným v rámci Světové 
organizace duševního vlastnictví (WIPO) 
týkajícím se internetu, které stanoví normy 
ve snaze zabránit nepovolenému online 
přístupu ke kreativním dílům nebo jejich 
využívání, chránit práva jejich vlastníků a 
řešit výzvy, které pro ochranu práv 
duševního vlastnictví představují nové 
technologie a způsoby komunikace; je 
nicméně znepokojen tím, že ustanovení 
týkající se práv duševního vlastnictví 
obsažená v dohodě v souvislosti s 
farmaceutickými výrobky, jako je zákonná 
ochrana údajů a prodloužení patentové 
ochrany v některých případech až na dva 
roky, by mohla bránit vývoji a dostupnosti 
generických léčiv, která v současnosti 
představují polovinu vietnamského 
farmaceutického trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že dohoda EVFTA 
pomůže Vietnamu pokročit v posilování 
ochrany práv duševního vlastnictví ku 
prospěchu držitelů těchto práv a 
spotřebitelů, jelikož Vietnam přistoupí ke 
smlouvám uzavřeným v rámci Světové 
organizace duševního vlastnictví (WIPO) 
týkajícím se internetu, které stanoví normy 
ve snaze zabránit nepovolenému online 

9. konstatuje, že systém ochrany 
duševního vlastnictví je stále příliš 
chaotický, má řadu nedostatků a vykazuje 
rozdíly oproti evropským normám; doufá, 
že dohoda EVFTA pomůže Vietnamu 
zajistit ochranu práv duševního vlastnictví 
ku prospěchu držitelů těchto práv a 
spotřebitelů, jelikož Vietnam přistoupí ke 
smlouvám uzavřeným v rámci Světové 
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přístupu ke kreativním dílům nebo jejich 
využívání, chránit práva jejich vlastníků a 
řešit výzvy, které pro ochranu práv 
duševního vlastnictví představují nové 
technologie a způsoby komunikace;

organizace duševního vlastnictví (WIPO) 
týkajícím se internetu, které stanoví normy 
ve snaze zabránit nepovolenému online 
přístupu ke kreativním dílům nebo jejich 
využívání, chránit práva jejich vlastníků a 
řešit výzvy, které pro ochranu práv 
duševního vlastnictví představují nové 
technologie a způsoby komunikace;

Or. it

Pozměňovací návrh 118
Jude Kirton-Darling, Jytte Guteland

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vítá ustanovení o spolupráci v 
oblasti dobrých životních podmínek zvířat, 
včetně technické pomoci a budování 
kapacit pro vypracování vysokých 
standardů v této oblasti, a vybízí smluvní 
strany, aby je plně využívaly; naléhavě 
vyzývá smluvní strany dohody, aby co 
nejdříve vypracovaly akční plán 
spolupráce v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat, včetně programu 
odborné přípravy, budování kapacit a 
pomoci v rámci dohody s cílem zajistit 
řádné zacházení se zvířaty při jejich 
usmrcování a lépe ve Vietnamu chránit 
zvířata v zemědělských podnicích a během 
přepravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. konstatuje, že dohoda neobsahuje 
zvláštní kapitolu věnovanou malým a 
středním podnikům, ale že nejrůznější 
ustanovení o malých a středních 
podnicích jsou nicméně obsažena v 
různých částech dohody, a zdůrazňuje, že 
pro zavedení konkrétních opatření na 
podporu míry využívání ze strany malých 
a středních podniků na obou stranách 
bude klíčová etapa provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Jytte Guteland, Inma Rodríguez-Piñero, Jude Kirton-Darling, Evin Incir, Nikos 
Androulakis, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá EU a Vietnam, aby 
vytvořily jasný akční plán, kterým 
pomohou malým a středním podnikům 
využívat příležitostí, které dohoda nabízí, a 
aby začaly posílením transparentnosti a 
šířením všech relevantních informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že dohoda zachovává 
právo EU uplatňovat své vlastní normy na 
veškeré zboží a služby prodávané v EU a 
respektuje unijní zásadu předběžné 

10. zdůrazňuje, že dohoda zachovává 
právo EU uplatňovat své vlastní normy na 
veškeré zboží a služby prodávané v EU; 
konstatuje, že tato dohoda náležitě 
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opatrnosti; nezachovává zásadu předběžné opatrnosti 
stanovenou ve Smlouvě o fungování 
Evropské unie, neboť vychází z 
nedostatečných pravidel WTO, na jejichž 
základě EU prohrála nejméně dva spory; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby v rámci 
všech budoucích dvoustranných dohod 
vyjednala odpovídající ochranu zásady 
předběžné opatrnosti zakotvené ve 
Smlouvách EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Jytte Guteland, Inma Rodríguez-Piñero, Jude Kirton-Darling, Evin Incir, Nikos 
Androulakis, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že dohoda zachovává 
právo EU uplatňovat své vlastní normy na 
veškeré zboží a služby prodávané v EU a 
respektuje unijní zásadu předběžné 
opatrnosti;

10. zdůrazňuje, že dohoda zachovává 
právo EU uplatňovat své vlastní normy na 
veškeré zboží a služby prodávané v EU a 
respektuje unijní zásadu předběžné 
opatrnosti; zdůrazňuje, že vysoké normy 
EU, obsažené mj. ve vnitrostátních 
zákonech, předpisech a kolektivních 
smlouvách, by nikdy neměly být 
považovány za obchodní překážky;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Jude Kirton-Darling

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že dohoda zachovává 
právo EU uplatňovat své vlastní normy na 
veškeré zboží a služby prodávané v EU a 

10. zdůrazňuje, že dohoda uvádí, že EU 
má právo uplatňovat své vlastní normy na 
veškeré zboží a služby prodávané v EU, a 
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respektuje unijní zásadu předběžné 
opatrnosti;

odkazuje na unijní zásadu předběžné 
opatrnosti; zdůrazňuje, že vysoké normy 
EU, obsažené mj. ve vnitrostátních 
zákonech, předpisech a kolektivních 
smlouvách, by nikdy neměly být 
považovány za obchodní překážky;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Jörgen Warborn

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že dohoda zachovává 
právo EU uplatňovat své vlastní normy na 
veškeré zboží a služby prodávané v EU a 
respektuje unijní zásadu předběžné 
opatrnosti;

10. zdůrazňuje, že dohoda plně 
zachovává právo EU uplatňovat své vlastní 
normy na veškeré zboží a služby 
prodávané v EU a respektuje unijní zásadu 
předběžné opatrnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Jörgen Warborn

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyjadřuje politování nad tím, že 
dohoda nezahrnuje ustanovení o 
přeshraničním předávání údajů; domnívá 
se, že v rámci budoucí revize této dohody 
by do ní mělo být zahrnuto ustanovení o 
respektování práva EU v oblasti ochrany 
údajů a o ochraně soukromí, a 
zdůrazňuje, že jakýkoli budoucí výsledek 
musí podléhat souhlasu Parlamentu; v 
této souvislosti konstatuje, že obecné 
nařízení o ochraně údajů je plně v 
souladu s obecnými výjimkami dohody 
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GATS;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Dita Charanzová, Svenja Hahn

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. lituje, že v dohodě není žádná 
kapitola speciálně věnovaná malým a 
středním podnikům; připomíná, že je 
nesmírně důležité, aby malé a střední 
podniky těžily z výhod a opatření 
zavedených dohodou; vyzývá Komisi, aby 
zajistila, aby byla malým a středním 
podnikům poskytnuta náležitá podpora a 
informace tak, aby mohly této dohody 
využít plně ke svému prospěchu;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že dohoda EVFTA 
obsahuje propracovanou, obsáhlou a 
závaznou kapitolu o obchodu a udržitelném 
rozvoji, která se zabývá pracovněprávními 
záležitostmi a otázkami ochrany životního 
prostředí; zdůrazňuje, že kapitola o 
obchodu a udržitelném rozvoji je navržena 
tak, aby přispívala k naplňování širších cílů 
politik EU, zejména pokud jde o inkluzivní 
růst, boj proti změně klimatu a v obecnější 
rovině prosazování unijních hodnot; 

11. zdůrazňuje, že dohoda EVFTA 
obsahuje obsáhlou a závaznou kapitolu o 
obchodu a udržitelném rozvoji, která se 
zabývá pracovněprávními záležitostmi a 
otázkami ochrany životního prostředí, ale 
lituje, že není podřízena obecnému 
mechanismu řešení sporů dohody o 
volném obchodu; rovněž vyjadřuje 
politování nad tím, že Pařížská dohoda o 
změně klimatu a cíle udržitelného rozvoje 
OSN nejsou výslovně uvedeny jako 
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zdůrazňuje, že uvedená kapitola slouží jako 
nástroj pro rozvoj a společenský pokrok 
Vietnamu v tom smyslu, že podpoří tuto 
zemi v jejím úsilí o posílení pracovních 
práv a zvýšení ochrany na pracovišti, jakož 
i ochrany životního prostředí;

závazné povinnosti pro oba partnery; 
zdůrazňuje, že kapitola o obchodu a 
udržitelném rozvoji je navržena tak, aby 
přispívala k naplňování širších cílů politik 
EU, zejména pokud jde o inkluzivní růst, 
boj proti změně klimatu a v obecnější 
rovině prosazování unijních hodnot; 
zdůrazňuje, že uvedená kapitola by rovněž 
měla sloužit jako nástroj pro rozvoj a 
společenský pokrok Vietnamu v tom 
smyslu, že podpoří tuto zemi v jejím úsilí o 
posílení pracovních práv a zvýšení ochrany 
na pracovišti, jakož i ochrany životního 
prostředí; bere na vědomí, že zatímco 
smluvní strany dohody stvrzují své 
závazky v souvislosti s MOP, na rozdíl od 
podobné dohody o volném obchodu mezi 
EU a Singapurem, dohody o 
hospodářském partnerství mezi EU a 
Japonskem nebo modernizované globální 
dohody mezi EU a Mexikem zde chybí 
jakákoli zmínka o jejich účinném 
provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Jude Kirton-Darling

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že dohoda EVFTA 
obsahuje propracovanou, obsáhlou a 
závaznou kapitolu o obchodu a udržitelném 
rozvoji, která se zabývá pracovněprávními 
záležitostmi a otázkami ochrany životního 
prostředí; zdůrazňuje, že kapitola o 
obchodu a udržitelném rozvoji je navržena 
tak, aby přispívala k naplňování širších cílů 
politik EU, zejména pokud jde o inkluzivní 
růst, boj proti změně klimatu a v obecnější 
rovině prosazování unijních hodnot; 
zdůrazňuje, že uvedená kapitola slouží jako 
nástroj pro rozvoj a společenský pokrok 

11. zdůrazňuje, že dohoda EVFTA 
obsahuje závaznou kapitolu o obchodu a 
udržitelném rozvoji, která se zabývá 
pracovněprávními záležitostmi a otázkami 
ochrany životního prostředí; lituje, že tato 
kapitola významně nezlepšuje stávající 
přístup EU k obchodu a udržitelnému 
rozvoji a nezohledňuje tak opakované 
žádosti Evropského parlamentu o větší 
míru vymahatelnosti a sledování závazků, 
např. použitím sankcí a reformou systému 
domácích poradních skupin; zdůrazňuje, 
že kapitola o obchodu a udržitelném 
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Vietnamu v tom smyslu, že podpoří tuto 
zemi v jejím úsilí o posílení pracovních 
práv a zvýšení ochrany na pracovišti, jakož 
i ochrany životního prostředí;

rozvoji je navržena tak, aby přispívala k 
naplňování širších cílů politik EU, zejména 
pokud jde o inkluzivní růst, boj proti 
změně klimatu, podporu lidských práv, 
včetně práv pracovníků, a v obecnější 
rovině prosazování unijních hodnot; 
zdůrazňuje, že uvedená kapitola slouží jako 
nástroj pro rozvoj a společenský pokrok 
Vietnamu v tom smyslu, že podpoří tuto 
zemi v jejím úsilí o posílení pracovních 
práv a zvýšení ochrany na pracovišti, jakož 
i ochrany životního prostředí; vyzývá ke 
zřízení meziparlamentního kontrolního 
orgánu, který by zajistil prosazení kapitoly 
o obchodu a udržitelném rozvoji dohody o 
volném obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Jörgen Warborn

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že dohoda EVFTA 
obsahuje propracovanou, obsáhlou a 
závaznou kapitolu o obchodu a 
udržitelném rozvoji, která se zabývá 
pracovněprávními záležitostmi a otázkami 
ochrany životního prostředí; zdůrazňuje, že 
kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji je 
navržena tak, aby přispívala k naplňování 
širších cílů politik EU, zejména pokud jde 
o inkluzivní růst, boj proti změně klimatu a 
v obecnější rovině prosazování unijních 
hodnot; zdůrazňuje, že uvedená kapitola 
slouží jako nástroj pro rozvoj a 
společenský pokrok Vietnamu v tom 
smyslu, že podpoří tuto zemi v jejím úsilí o 
posílení pracovních práv a zvýšení ochrany 
na pracovišti, jakož i ochrany životního 
prostředí;

11. zdůrazňuje, že dohoda EVFTA 
obsahuje propracovanou, obsáhlou a 
vymahatelnou kapitolu o obchodu a 
udržitelném rozvoji, která se zabývá 
pracovněprávními záležitostmi a otázkami 
ochrany životního prostředí, je založena na 
všeobecně přijímaných mnohostranných 
úmluvách a normách a zahrnuje závazný 
mechanismus řešení sporů; zdůrazňuje, že 
kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji je 
navržena tak, aby přispívala k naplňování 
širších cílů politik EU, zejména pokud jde 
o inkluzivní růst, boj proti změně klimatu a 
v obecnější rovině prosazování unijních 
hodnot; zdůrazňuje, že uvedená kapitola 
slouží jako nástroj pro rozvoj a 
společenský pokrok Vietnamu v tom 
smyslu, že podpoří tuto zemi v jejím úsilí o 
posílení pracovních práv a zvýšení ochrany 
na pracovišti, jakož i ochrany životního 
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prostředí; zdůrazňuje, že je důležité 
sledovat provádění kapitoly o obchodu a 
udržitelném rozvoji, a to i prostřednictvím 
spolupráce s domácími poradními 
skupinami;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že dohoda EVFTA 
obsahuje propracovanou, obsáhlou a 
závaznou kapitolu o obchodu a udržitelném 
rozvoji, která se zabývá pracovněprávními 
záležitostmi a otázkami ochrany životního 
prostředí; zdůrazňuje, že kapitola o 
obchodu a udržitelném rozvoji je navržena 
tak, aby přispívala k naplňování širších cílů 
politik EU, zejména pokud jde o inkluzivní 
růst, boj proti změně klimatu a v obecnější 
rovině prosazování unijních hodnot; 
zdůrazňuje, že uvedená kapitola slouží jako 
nástroj pro rozvoj a společenský pokrok 
Vietnamu v tom smyslu, že podpoří tuto 
zemi v jejím úsilí o posílení pracovních 
práv a zvýšení ochrany na pracovišti, jakož 
i ochrany životního prostředí;

11. zdůrazňuje, že dohoda EVFTA 
obsahuje propracovanou, obsáhlou a 
závaznou kapitolu o obchodu a udržitelném 
rozvoji, která se zabývá pracovněprávními 
záležitostmi a otázkami ochrany životního 
prostředí; zdůrazňuje, že kapitola o 
obchodu a udržitelném rozvoji je navržena 
tak, aby přispívala k naplňování širších cílů 
politik EU, zejména pokud jde o inkluzivní 
růst, boj proti změně klimatu a v obecnější 
rovině prosazování unijních hodnot; 
zdůrazňuje, že uvedená kapitola slouží jako 
nástroj pro rozvoj a společenský pokrok 
Vietnamu v tom smyslu, že podpoří tuto 
zemi v jejím úsilí o posílení pracovních 
práv a zvýšení ochrany na pracovišti, jakož 
i ochrany životního prostředí; zdůrazňuje 
důležitost rychlého vytvoření širokých a co 
nejvíce nezávislých domácích poradních 
skupin, které budou významnou měrou 
přispívat k monitorování za účelem 
zajištění účinného provedení dohody 
EVFTA;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jérémy Decerle
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že dohoda EVFTA 
obsahuje propracovanou, obsáhlou a 
závaznou kapitolu o obchodu a udržitelném 
rozvoji, která se zabývá pracovněprávními 
záležitostmi a otázkami ochrany životního 
prostředí; zdůrazňuje, že kapitola o 
obchodu a udržitelném rozvoji je navržena 
tak, aby přispívala k naplňování širších cílů 
politik EU, zejména pokud jde o inkluzivní 
růst, boj proti změně klimatu a v obecnější 
rovině prosazování unijních hodnot; 
zdůrazňuje, že uvedená kapitola slouží jako 
nástroj pro rozvoj a společenský pokrok 
Vietnamu v tom smyslu, že podpoří tuto 
zemi v jejím úsilí o posílení pracovních 
práv a zvýšení ochrany na pracovišti, jakož 
i ochrany životního prostředí;

11. zdůrazňuje, že dohoda EVFTA 
obsahuje propracovanou, obsáhlou a 
závaznou kapitolu o obchodu a udržitelném 
rozvoji, která se zabývá pracovněprávními 
záležitostmi a otázkami ochrany životního 
prostředí; zdůrazňuje, že kapitola o 
obchodu a udržitelném rozvoji je navržena 
tak, aby přispívala k naplňování širších cílů 
politik EU, zejména pokud jde o inkluzivní 
růst, boj proti změně klimatu a v obecnější 
rovině prosazování unijních hodnot; 
zdůrazňuje, že uvedená kapitola slouží jako 
nástroj pro rozvoj a společenský pokrok 
Vietnamu v tom smyslu, že podpoří tuto 
zemi v jejím úsilí o posílení pracovních 
práv a zvýšení ochrany na pracovišti, jakož 
i ochrany životního prostředí; vyzývá EU, 
aby v případě potřeby nabídla svou 
podporu, která by Vietnamu pomohla 
dosáhnout v tomto ohledu pokroku; 
zdůrazňuje, že je důležité zajistit 
specifické a odpovídající monitorování 
kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji, 
aby byla skutečně dodržována a 
provedena;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že dohoda EVFTA 
obsahuje propracovanou, obsáhlou a 
závaznou kapitolu o obchodu a 
udržitelném rozvoji, která se zabývá 
pracovněprávními záležitostmi a otázkami 

11. zdůrazňuje, že dohoda EVFTA 
neobsahuje navzdory oficiálním 
prohlášením Evropské komise žádnou 
„propracovanou, obsáhlou a závaznou 
kapitolu“ o obchodu a udržitelném rozvoji, 
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ochrany životního prostředí; zdůrazňuje, že 
kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji je 
navržena tak, aby přispívala k naplňování 
širších cílů politik EU, zejména pokud jde 
o inkluzivní růst, boj proti změně klimatu a 
v obecnější rovině prosazování unijních 
hodnot; zdůrazňuje, že uvedená kapitola 
slouží jako nástroj pro rozvoj a 
společenský pokrok Vietnamu v tom 
smyslu, že podpoří tuto zemi v jejím úsilí o 
posílení pracovních práv a zvýšení ochrany 
na pracovišti, jakož i ochrany životního 
prostředí;

která by se zabývala pracovněprávními 
záležitostmi a otázkami ochrany životního 
prostředí; zdůrazňuje, že kapitola o 
obchodu a udržitelném rozvoji je převážně 
navržena tak, že v ní obě strany přijímají 
neurčité závazky, postrádající jakýkoli 
právní účinek, přispívat k naplňování 
širších cílů politik EU, zejména pokud jde 
o inkluzivní růst, boj proti změně klimatu a 
v obecnější rovině prosazování unijních 
hodnot; zdůrazňuje, že je také zbožným 
přáním rozvoje a společenského pokroku 
Vietnamu, podporovat tuto zemi v jejím 
úsilí o posílení pracovních práv a zvýšení 
ochrany na pracovišti, jakož i ochrany 
životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Tiziana Beghin

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že dohoda EVFTA 
obsahuje propracovanou, obsáhlou a 
závaznou kapitolu o obchodu a 
udržitelném rozvoji, která se zabývá 
pracovněprávními záležitostmi a otázkami 
ochrany životního prostředí; zdůrazňuje, že 
kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji je 
navržena tak, aby přispívala k naplňování 
širších cílů politik EU, zejména pokud jde 
o inkluzivní růst, boj proti změně klimatu a 
v obecnější rovině prosazování unijních 
hodnot; zdůrazňuje, že uvedená kapitola 
slouží jako nástroj pro rozvoj a 
společenský pokrok Vietnamu v tom 
smyslu, že podpoří tuto zemi v jejím úsilí o 
posílení pracovních práv a zvýšení ochrany 
na pracovišti, jakož i ochrany životního 
prostředí;

11. zdůrazňuje, že dohoda EVFTA 
obsahuje kapitolu o obchodu a udržitelném 
rozvoji, která se zabývá pracovněprávními 
záležitostmi a otázkami ochrany životního 
prostředí; zdůrazňuje, že kapitola o 
obchodu a udržitelném rozvoji je navržena 
tak, aby přispívala k naplňování širších cílů 
politik EU, zejména pokud jde o inkluzivní 
růst, boj proti změně klimatu a v obecnější 
rovině prosazování unijních hodnot; 
domnívá se, že je nutno vyžadovat, aby 
Vietnam vynaložil větší úsilí o posílení 
pracovních práv a zvýšení ochrany na 
pracovišti, jakož i ochrany životního 
prostředí, což je nástroj pro rozvoj a 
společenský pokrok Vietnamu;
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Or. it

Pozměňovací návrh 134
Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jérémy Decerle

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. upozorňuje na nový vietnamský 
zákon o kybernetické bezpečnosti, který 
vstoupil v platnost na začátku roku 2019 a 
vyvolal značnou kritiku, neboť byl 
zdokumentován mocný zásah proti 
lidskoprávním aktivistům v zemi, který je 
spojován s ustanoveními tohoto nového 
zákona, jenž orgánům umožňuje 
cenzurovat obsah, kontrolovat informace 
a umlčovat internetové disidenty; s lítostí 
konstatuje, že tento právní předpis rovněž 
vyvolává obavy o hospodářské zájmy EU, 
včetně ustanovení o nucené lokalizaci 
údajů, která v tomto ohledu odporují 
liberalizačnímu programu EU; vyzývá 
Vietnam, aby tento zákon revidoval v 
souladu s mezinárodními normami, a vítá 
v této souvislosti pomoc Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Tiziana Beghin

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že v případě 
nedodržení závazných ustanovení kapitoly 
o obchodu a udržitelném rozvoji stanoví 
dohoda pouze uplatnění vhodných 
opatření a nehovoří o pozastavení; vyzývá 
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proto Komisi, aby poskytla jasnější 
informace a zajistila pozastavení dohody 
v případě závažného porušování lidských 
práv a environmentálních doložek;

Or. it

Pozměňovací návrh 136
Jytte Guteland, Inma Rodríguez-Piñero, Jude Kirton-Darling, Evin Incir, Nikos 
Androulakis, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1 a. vítá závazky, které Vietnam přijal v 
kapitole o obchodu a udržitelném rozvoji 
smlouvy, ale vyzývá k tomu, aby bylo 
vynaloženo další úsilí s cílem dosáhnout 
účinného pokroku a aby byly přijaté 
závazky v úplnosti provedeny, mj. 
prokázáním konkrétních opatření 
zaměřených na ukončení pronásledování 
vůdčích představitelů komunit, včetně 
obránců lidských práv, ekologických 
aktivistů a aktivistů bojujících za práva 
pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Bernd Lange, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Monika Beňová, 
Jude Kirton-Darling, Nicola Danti

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. lituje, že se do dohody zatím 
nepromítla snaha o lepší vymahatelnost 
kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji, 
jak opakovaně požadoval Evropský 
parlament a jak bylo rovněž uvedeno v 
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pověřovacím dopise pro nového komisaře 
EU pro obchod; vyzývá smíšený výbor, 
aby bezodkladně začal pracovat na 
posílení vymahatelnosti ustanovení 
uvedené kapitoly;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. s politováním konstatuje, že do 
kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji 
nebyl zahrnut sankční mechanismus, 
který by umožnil účinně vymáhat 
ustanovení v oblasti udržitelného rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Jytte Guteland, Inma Rodríguez-Piñero, Evin Incir, Nikos Androulakis, Monika 
Beňová, Jude Kirton-Darling, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. připomíná, že článek 8 Smlouvy o 
fungování Evropské unie konstatuje, že 
„při všech svých činnostech usiluje Unie o 
odstranění nerovností a podporuje rovné 
zacházení pro muže a ženy“; vítá 
skutečnost, že Vietnam i EU podepsaly 
prohlášení WTO z Buenos Aires o ženách 
a obchodu, a vyzývá strany této dohody, 
aby povinnosti, k nimž se tím zavázaly, 
naplnily a uvedly je do praxe, a to 
posílením a zlepšením závazků týkajících 
se genderových aspektů a obchodu v této 



AM\1192586CS.docx 75/116 PE643.175v02-00

CS

dohodě; připomíná, že se Komise 
zavázala, že do budoucích obchodních 
dohod EU zařadí kapitoly o genderových 
aspektech; je si vědom toho, že tento 
závazek byl přijat až poté, co byla dohoda 
o volném obchodu s Vietnamem uzavřena, 
nicméně i tak vyzývá EU a Vietnam, aby 
se zavázaly, že její provádění budou 
posuzovat na základě údajů rozlišených 
podle pohlaví, a aby do budoucí revize této 
dohody zahrnuly zvláštní kapitolu o 
genderových aspektech a obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Jérémy Decerle

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. se znepokojením konstatuje, že 
vietnamský trestní zákoník nadále 
umožňuje závažné porušování lidských 
práv, které od vstupu dohody o partnerství 
a spolupráci v platnost ještě zesílilo; 
vyzývá Vietnam, aby tento svůj trestní 
zákoník revidoval v souladu s 
mezinárodními normami, a vítá v této 
souvislosti pomoc Evropské unie; 
vyjadřuje politování nad tím, že Komise 
předem neprovedla komplexní posouzení 
dopadu dohody o volném obchodu na 
lidská práva; vyzývá Komisi, aby toto 
posouzení provedla;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Bernd Lange, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Monika Beňová, 
Jude Kirton-Darling, Nicola Danti
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Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. žádá, aby byl zřízen smíšený výbor 
zástupců vietnamského Národního 
shromáždění a Evropského parlamentu, 
aby se zlepšila koordinace a revize 
opatření kapitoly o obchodu a udržitelném 
rozvoji a celkové provádění dohody, vítá 
kladný postoj předsedy Národního 
shromáždění Vietnamu k této výzvě k 
přijetí opatření a žádá, aby oba 
parlamenty mezi sebou rychle dojednaly 
memorandum o porozumění;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Jytte Guteland, Inma Rodríguez-Piñero, Jude Kirton-Darling, Evin Incir, Nikos 
Androulakis, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 11 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11c. vyzývá EU a Vietnam, aby 
spolupracovaly na vytvoření akčního 
plánu pro potírání dětské práce, který 
bude doplněn o dostupné programy EU a 
bude obsahovat nezbytný rámec náležité 
péče pro podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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12. vítá konkrétní kroky, které doposud 
učinila vietnamská vláda, mj. změny 
pracovněprávních předpisů a právní rámec 
pro minimální věk pro výkon pracovní 
činnosti, jejichž cílem je zákaz dětské 
práce a závazek usilovat o nediskriminaci a 
rovnost pohlaví v oblasti práce;

12. vítá konkrétní kroky, které doposud 
učinila vietnamská vláda, mj. změny 
pracovněprávních předpisů a právní rámec 
pro minimální věk pro výkon pracovní 
činnosti, jejichž cílem je zákaz dětské 
práce a závazek usilovat o nediskriminaci a 
rovnost pohlaví v oblasti práce, ale trvá na 
tom, že všechna tato zlepšení musí 
vstoupit v platnost před tím, než se učiní 
jakékoli další kroky směrem k ratifikaci 
dohody Parlamentem;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Bernd Lange, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Monika Beňová, 
Jude Kirton-Darling, Nicola Danti

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá konkrétní kroky, které doposud 
učinila vietnamská vláda, mj. změny 
pracovněprávních předpisů a právní rámec 
pro minimální věk pro výkon pracovní 
činnosti, jejichž cílem je zákaz dětské 
práce a závazek usilovat o nediskriminaci a 
rovnost pohlaví v oblasti práce;

12. vítá konkrétní kroky, které doposud 
učinila vietnamská vláda, mj. změny 
pracovněprávních předpisů a právní rámec 
pro minimální věk pro výkon pracovní 
činnosti, jejichž cílem je zákaz dětské 
práce a závazek usilovat o nediskriminaci a 
rovnost pohlaví v oblasti práce; vybízí 
vietnamské Národní shromáždění, aby 
tyto kroky finalizovalo na konci listopadu 
2019, jak bylo oznámeno;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Jörgen Warborn

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá konkrétní kroky, které doposud 12. vítá konkrétní kroky, které doposud 
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učinila vietnamská vláda, mj. změny 
pracovněprávních předpisů a právní rámec 
pro minimální věk pro výkon pracovní 
činnosti, jejichž cílem je zákaz dětské 
práce a závazek usilovat o nediskriminaci a 
rovnost pohlaví v oblasti práce;

učinila vietnamská vláda, mj. změny 
pracovněprávních předpisů a právní rámec 
pro minimální věk pro výkon pracovní 
činnosti, jejichž cílem je zákaz dětské 
práce a závazek usilovat o nediskriminaci a 
rovnost pohlaví v oblasti práce; očekává, 
že budou tyto nové právní předpisy 
vietnamskými orgány v plném rozsahu 
prosazeny; 

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá konkrétní kroky, které doposud 
učinila vietnamská vláda, mj. změny 
pracovněprávních předpisů a právní rámec 
pro minimální věk pro výkon pracovní 
činnosti, jejichž cílem je zákaz dětské 
práce a závazek usilovat o nediskriminaci 
a rovnost pohlaví v oblasti práce;

12. vítá konkrétní kroky, které doposud 
učinila vietnamská vláda, mj. změny 
pracovněprávních předpisů a právní rámec 
pro minimální věk pro výkon pracovní 
činnosti a závazek usilovat o 
nediskriminaci a rovnost pohlaví v oblasti 
práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. žádá vietnamskou vládu, aby 
představila ambiciózní, ale věrohodný 
pracovní plán vymýcení dětské práce do 
roku 2025 a odstranění nucené práce, 
moderního otroctví a obchodování s lidmi 
do roku 2030, a se zájmem očekává, jak 
jej v dostatečném předstihu před ratifikací 
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dohody zhodnotí Mezinárodní organizace 
práce; 

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. uznává, že ve Vietnamu došlo v 
posledních letech k významnému poklesu 
výskytu dětské práce, a vítá skutečnost, že 
se vietnamská vláda zavázala dětskou 
práci vymýtit; připomíná, že Vietnam byl v 
Asii první a celosvětově druhou zemí, 
která ratifikovala mezinárodní úmluvu 
OSN o právech dítěte;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Tiziana Beghin

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že hlavní výzvy 
přetrvávají zejména v oblasti lidských práv 
a svobody projevu;

Or. it

Pozměňovací návrh 150
Jude Kirton-Darling

Návrh usnesení



PE643.175v02-00 80/116 AM\1192586CS.docx

CS

Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje ovšem, že i přes tento 
pokrok stojí před vietnamskou vládou 
náročné úkoly; v této souvislosti vítá, že 
byla dne 14. června 2019 ratifikována 
základní úmluva Mezinárodní organizace 
práce č. 98 (o kolektivním vyjednávání), a 
vítá rovněž závazek vietnamské vlády 
ratifikovat dvě zbývající úmluvy zásadního 
významu, konkrétně úmluvu č. 105 (zákaz 
nucené práce) v roce 2020 a úmluvu č. 87 
(svoboda sdružování) v roce 2023, a to v 
návaznosti na brzké přijetí nového 
zákoníku práce;

13. zdůrazňuje ovšem, že i přes tento 
pokrok stojí před vietnamskou vládou 
náročné úkoly, a naléhavě vyzývá 
vietnamské orgány, aby daly najevo svou 
ochotu se i nadále angažovat ve věci 
pokrokového programu práv pracovníků 
prostřednictvím konkrétních opatření, 
jako je např. přijetí reformovaného 
zákoníku práce a prováděcích opatření, 
která by zahrnovala zásady úmluvy MOP 
č. 105 (zákaz nucené práce) a úmluvy 
MOP č. 87 (svoboda sdružování); 
zdůrazňuje, že zvláštní kritéria zahrnutá 
do prováděcích právních předpisů, jako 
jsou prahové hodnoty a registrační 
formality, by neměly vést k tomu, že by 
nezávislým organizacím účinně 
znemožnila konkurovat státním 
organizacím; v této souvislosti vítá, že 
byla dne 14. června 2019 ratifikována 
základní úmluva Mezinárodní organizace 
práce č. 98 (o kolektivním vyjednávání), a 
vítá rovněž závazek vietnamské vlády 
ratifikovat dvě zbývající úmluvy zásadního 
významu, konkrétně úmluvu č. 105 (zákaz 
nucené práce) v roce 2020 a úmluvu č. 87 
(svoboda sdružování) v roce 2023, a to v 
návaznosti na brzké přijetí nového 
zákoníku práce; vyzývá vietnamské 
orgány, aby před hlasováním o udělení 
souhlasu Evropského parlamentu 
předložily věrohodný plán ratifikace 
chybějících základních úmluv MOP;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje ovšem, že i přes tento 
pokrok stojí před vietnamskou vládou 
náročné úkoly; v této souvislosti vítá, že 
byla dne 14. června 2019 ratifikována 
základní úmluva Mezinárodní organizace 
práce č. 98 (o kolektivním vyjednávání), a 
vítá rovněž závazek vietnamské vlády 
ratifikovat dvě zbývající úmluvy zásadního 
významu, konkrétně úmluvu č. 105 (zákaz 
nucené práce) v roce 2020 a úmluvu č. 87 
(svoboda sdružování) v roce 2023, a to v 
návaznosti na brzké přijetí nového 
zákoníku práce;

13. zdůrazňuje ovšem, že i přes tento 
pokrok stojí před vietnamskou vládou 
náročné úkoly; v této souvislosti vítá, že 
byla dne 14. června 2019 ratifikována 
základní úmluva Mezinárodní organizace 
práce č. 98 (o kolektivním vyjednávání), a 
vítá rovněž závazek vietnamské vlády 
ratifikovat dvě zbývající úmluvy zásadního 
významu, konkrétně úmluvu č. 105 (zákaz 
nucené práce) v roce 2020 a úmluvu č. 87 
(svoboda sdružování) v roce 2023; 
zdůrazňuje podmínku, že zásady úmluvy 
č. 87 a č. 105 musí být zakotveny v 
pozměněném zákoníku práce, aby měl 
Vietnam zajištěn pro ratifikaci těchto 
úmluv nezbytný právní základ; lituje však 
skutečnosti, že v samotné dohodě o 
volném obchodu nejsou oficiálně 
stanoveny formální lhůty pro ratifikaci 
úmluv MOP č. 87 a č. 105; vyzdvihuje, že 
je důležité urychleně přijmout prováděcí 
opatření s ohledem na úmluvu MOP č. 
98; zdůrazňuje nezbytnou podmínku, že 
trestní zákoník neruší pozitivní kroky 
přijaté na základě zákoníku práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje ovšem, že i přes tento 
pokrok stojí před vietnamskou vládou 
náročné úkoly; v této souvislosti vítá, že 
byla dne 14. června 2019 ratifikována 
základní úmluva Mezinárodní organizace 
práce č. 98 (o kolektivním vyjednávání), a 
vítá rovněž závazek vietnamské vlády 
ratifikovat dvě zbývající úmluvy zásadního 
významu, konkrétně úmluvu č. 105 (zákaz 

13. zdůrazňuje ovšem, že i přes tento 
pokrok stojí před vietnamskou vládou 
náročné úkoly; v této souvislosti vítá, že 
byla dne 14. června 2019 ratifikována 
základní úmluva Mezinárodní organizace 
práce č. 98 (o kolektivním vyjednávání), a 
vítá rovněž závazek vietnamské vlády 
ratifikovat dvě zbývající úmluvy zásadního 
významu, konkrétně úmluvu č. 105 (zákaz 
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nucené práce) v roce 2020 a úmluvu č. 87 
(svoboda sdružování) v roce 2023, a to v 
návaznosti na brzké přijetí nového 
zákoníku práce;

nucené práce) v roce 2020 a úmluvu č. 87 
(svoboda sdružování) v roce 2023, a to v 
návaznosti na brzké přijetí nového 
zákoníku práce; připomíná význam těchto 
závazků, které svědčí o skutečně 
pozitivním vývoji v této rozvojové zemi, a 
současně zdůrazňuje, že je nesmírně 
důležité, aby byla účinně prováděna 
ustanovení o lidských právech a ochraně 
životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje ovšem, že i přes tento 
pokrok stojí před vietnamskou vládou 
náročné úkoly; v této souvislosti vítá, že 
byla dne 14. června 2019 ratifikována 
základní úmluva Mezinárodní organizace 
práce č. 98 (o kolektivním vyjednávání), a 
vítá rovněž závazek vietnamské vlády 
ratifikovat dvě zbývající úmluvy zásadního 
významu, konkrétně úmluvu č. 105 (zákaz 
nucené práce) v roce 2020 a úmluvu č. 87 
(svoboda sdružování) v roce 2023, a to v 
návaznosti na brzké přijetí nového 
zákoníku práce;

13. zdůrazňuje ovšem, že i přes tento 
pokrok stojí před vietnamskou vládou 
náročné úkoly; v této souvislosti vítá, že 
byla dne 14. června 2019 ratifikována 
základní úmluva Mezinárodní organizace 
práce č. 98 (o kolektivním vyjednávání), a 
vítá rovněž závazek vietnamské vlády 
ratifikovat dvě zbývající úmluvy zásadního 
významu, konkrétně úmluvu č. 105 (zákaz 
nucené práce) v roce 2020 a úmluvu č. 87 
(svoboda sdružování) v roce 2023, a to v 
návaznosti na brzké přijetí nového 
zákoníku práce; oceňuje EU za postoj, kdy 
jako podmínku před ratifikací stanovila 
zavedení ustanovení kapitoly o obchodu a 
udržitelném rozvoji týkajících se práce 
před tím, než dohoda EVFTA vstoupí v 
platnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Jörgen Warborn



AM\1192586CS.docx 83/116 PE643.175v02-00

CS

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje ovšem, že i přes tento 
pokrok stojí před vietnamskou vládou 
náročné úkoly; v této souvislosti vítá, že 
byla dne 14. června 2019 ratifikována 
základní úmluva Mezinárodní organizace 
práce č. 98 (o kolektivním vyjednávání), a 
vítá rovněž závazek vietnamské vlády 
ratifikovat dvě zbývající úmluvy zásadního 
významu, konkrétně úmluvu č. 105 (zákaz 
nucené práce) v roce 2020 a úmluvu č. 87 
(svoboda sdružování) v roce 2023, a to v 
návaznosti na brzké přijetí nového 
zákoníku práce;

13. zdůrazňuje ovšem, že i přes tento 
pokrok stojí před vietnamskou vládou 
náročné úkoly; v této souvislosti vítá, že 
byla dne 14. června 2019 ratifikována 
základní úmluva Mezinárodní organizace 
práce č. 98 (o kolektivním vyjednávání), a 
vítá rovněž závazek vietnamské vlády 
ratifikovat dvě zbývající úmluvy zásadního 
významu, konkrétně úmluvu č. 105 (zákaz 
nucené práce) v roce 2020 a úmluvu č. 87 
(svoboda sdružování) v roce 2023, a to v 
návaznosti na brzké přijetí nového 
zákoníku práce; očekává, že vietnamská 
vláda bude EU průběžně informovat o 
tom, jak pokračuje ratifikace těchto dosud 
nepřijatých úmluv;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje ovšem, že i přes tento 
pokrok stojí před vietnamskou vládou 
náročné úkoly; v této souvislosti vítá, že 
byla dne 14. června 2019 ratifikována 
základní úmluva Mezinárodní organizace 
práce č. 98 (o kolektivním vyjednávání), a 
vítá rovněž závazek vietnamské vlády 
ratifikovat dvě zbývající úmluvy zásadního 
významu, konkrétně úmluvu č. 105 (zákaz 
nucené práce) v roce 2020 a úmluvu č. 87 
(svoboda sdružování) v roce 2023, a to v 
návaznosti na brzké přijetí nového 
zákoníku práce;

13. zdůrazňuje ovšem, že i přes tento 
pokrok stojí před vietnamskou vládou 
náročné úkoly; v této souvislosti vítá, že 
byla dne 14. června 2019 ratifikována 
základní úmluva Mezinárodní organizace 
práce č. 98 (o kolektivním vyjednávání), a 
vítá rovněž závazek vietnamské vlády 
ratifikovat dvě zbývající úmluvy zásadního 
významu, konkrétně úmluvu č. 105 (zákaz 
nucené práce) v roce 2020 a úmluvu č. 87 
(svoboda sdružování) v roce 2023, a to v 
návaznosti na brzké přijetí nového 
zákoníku práce; zdůrazňuje, že dohoda 
EVFTA po smluvních stranách požaduje, 
aby základní úmluvy MOP nejen 
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ratifikovaly, ale také je účinně provedly;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje ovšem, že i přes tento 
pokrok stojí před vietnamskou vládou 
náročné úkoly; v této souvislosti vítá, že 
byla dne 14. června 2019 ratifikována 
základní úmluva Mezinárodní organizace 
práce č. 98 (o kolektivním vyjednávání), a 
vítá rovněž závazek vietnamské vlády 
ratifikovat dvě zbývající úmluvy zásadního 
významu, konkrétně úmluvu č. 105 (zákaz 
nucené práce) v roce 2020 a úmluvu č. 87 
(svoboda sdružování) v roce 2023, a to v 
návaznosti na brzké přijetí nového 
zákoníku práce;

13. zdůrazňuje ovšem, že i přes tento 
pokrok stojí před vietnamskou vládou 
náročné úkoly; v této souvislosti vítá, že 
byla dne 14. června 2019 ratifikována 
základní úmluva Mezinárodní organizace 
práce č. 98 (o kolektivním vyjednávání), 
ale nepovažuje za dostatečný prostý příslib 
vietnamské vlády ratifikovat dvě zbývající 
úmluvy zásadního významu, konkrétně 
úmluvu č. 105 (zákaz nucené práce) v roce 
2020 a úmluvu č. 87 (svoboda sdružování) 
v roce 2023, a trvá na tom, aby byla tato 
opatření přijata předtím, než se učiní 
jakékoli další kroky směrem k ratifikaci 
dohody Parlamentem;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. konstatuje, že rychlý hospodářský 
rozvoj země a rozšíření odvětví průmyslu 
a služeb způsobuje rozsáhlejší škody 
na životním prostředí, což má vážný dopad 
na zemědělskou a mořskou biologickou 
rozmanitost; neregulované intenzivní 
zemědělství vede k odlesňování 
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a znehodnocování půdy; ohrožuje 
biologickou rozmanitost a kvalitu vody 
a je v rozporu s cílem udržitelného 
rozvoje; Vietnam by měl uplatňovat přísný 
plán ochrany životního prostředí 
a mořského ekosystému;

Or. it

Pozměňovací návrh 158
Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Dita Charanzová, Svenja Hahn

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vítá plánovanou spolupráci v 
oblasti obchodu / souvisejících aspektů 
agendy důstojné práce MOP, zejména 
vzájemnou provázanost mezi obchodem a 
plnou a produktivní zaměstnaností pro 
všechny, včetně mladých lidí, žen a 
zdravotně postižených osob; vyzývá k 
urychlenému a smysluplnému zahájení 
této spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Jytte Guteland, Inma Rodríguez-Piñero, Jude Kirton-Darling, Evin Incir, Nikos 
Androulakis, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vybízí strany dohody, aby v plné 
míře využívaly ustanovení o spolupráci na 
zlepšování životních podmínek zvířat a o 
budování kapacit v zájmu vývoje přísných 
norem v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá strany dohody, 
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aby co nejdříve vypracovaly akční plán 
pro spolupráci v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Bernd Lange, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Monika Beňová, 
Jude Kirton-Darling, Nicola Danti

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že při provádění 
revidovaného zákoníku práce a 
ratifikovaných úmluv MOP hrají ústřední 
úlohu prováděcí vyhlášky, zdůrazňuje 
ochotu Evropského parlamentu zapojit se 
do aktivního dialogu o této otázce a vyzývá 
EU, aby podpořila nezbytná opatření na 
budování kapacit;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá závazek účinně provádět 
mnohostranné dohody v oblasti životního 
prostředí, jako je Pařížská dohoda o změně 
klimatu, a svým počínáním usilovat o 
zachování a udržitelné obhospodařování 
živých organismů ve volné přírodě, 
biologické rozmanitosti a lesů; připomíná, 
že dohoda stanoví konkrétní opatření pro 
boj proti nezákonnému, nehlášenému a 
neregulovanému rybolovu a na podporu 
udržitelného a zodpovědného odvětví 

14. vítá závazek účinně provádět 
mnohostranné dohody v oblasti životního 
prostředí, jako je Pařížská dohoda o změně 
klimatu, a svým počínáním usilovat o 
zachování a udržitelné obhospodařování 
živých organismů ve volné přírodě, 
biologické rozmanitosti a lesů; žádá 
Komisi, aby po třech letech provádění 
dohody o volném obchodu pravidelně 
vykonávala posouzení dopadů na životní 
prostředí a klima s cílem zajistit plný 
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rybolovu, včetně akvakultury; soulad liberalizace obchodu 
s klimatickými cíli EU; žádá, aby byl 
v případě nesouladu s udržitelným 
rozvojem a cíli udržitelného rozvoje 
okamžitě aktivován postup provádění 
změn; zdůrazňuje, že Vietnam v současné 
době porušuje konkrétní opatření pro boj 
proti nezákonnému, nehlášenému 
a neregulovanému rybolovu, která jsou 
stanovena v kapitole o obchodu 
a udržitelném rozvoji dohody, a že Komise 
v roce 2017 vydala v rámci nařízení EU 
o nezákonném, nehlášeném 
a neregulovaném rybolovu žlutou kartu; 
požaduje, aby byly preferenční sazby pro 
produkty rybolovu uplatňovány pouze 
tehdy, budou-li splněny podmínky pro 
zrušení žlutých karet; vyjadřuje politování 
nad tím, že ačkoli kapitola o obchodu a 
udržitelném rozvoji obsahuje článek, v 
němž se připomíná význam odpovědné a 
udržitelné akvakultury, žádný odpovídající 
článek týkající se odpovědného a 
udržitelného zemědělství neexistuje, 
ačkoli jde o odvětví, které by mělo výrazně 
využívat výhod dohody o volném obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá závazek účinně provádět 
mnohostranné dohody v oblasti životního 
prostředí, jako je Pařížská dohoda o změně 
klimatu, a svým počínáním usilovat o 
zachování a udržitelné obhospodařování 
živých organismů ve volné přírodě, 
biologické rozmanitosti a lesů; připomíná, 
že dohoda stanoví konkrétní opatření pro 
boj proti nezákonnému, nehlášenému a 
neregulovanému rybolovu a na podporu 

14. zdůrazňuje závazek účinně 
provádět mnohostranné dohody v oblasti 
životního prostředí, jako je Pařížská 
dohoda o změně klimatu, a svým 
počínáním usilovat o zachování a 
udržitelné obhospodařování živých 
organismů ve volné přírodě, biologické 
rozmanitosti a lesů; v této souvislosti 
připomíná, že Vietnam je v oblasti 
plastového odpadu čtvrtým největším 
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udržitelného a zodpovědného odvětví 
rybolovu, včetně akvakultury;

znečišťovatelem světových oceánů; 
vzhledem k úsilí a závazkům, které 
Evropská unie požaduje od svých výrobců, 
připomíná, že nemá smysl uzavírat 
obchodní dohody s partnery, kteří 
nedodržují environmentální hodnoty EU a 
reálně se nesnaží chránit životní prostředí, 
protože dovozem produktů z těchto zemí se 
jen přispívá k ničení životního prostředí 
a vytváření konkurence pro podniky z EU, 
jež jsou oprávněně vystaveny přísným 
environmentálním omezením;

Or. it

Pozměňovací návrh 163
Iuliu Winkler, Jörgen Warborn

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá závazek účinně provádět 
mnohostranné dohody v oblasti životního 
prostředí, jako je Pařížská dohoda o změně 
klimatu, a svým počínáním usilovat o 
zachování a udržitelné obhospodařování 
živých organismů ve volné přírodě, 
biologické rozmanitosti a lesů; připomíná, 
že dohoda stanoví konkrétní opatření pro 
boj proti nezákonnému, nehlášenému a 
neregulovanému rybolovu a na podporu 
udržitelného a zodpovědného odvětví 
rybolovu, včetně akvakultury;

14. vítá závazek účinně provádět 
mnohostranné dohody v oblasti životního 
prostředí, jako je Pařížská dohoda o změně 
klimatu, a svým počínáním usilovat o 
zachování a udržitelné obhospodařování 
živých organismů ve volné přírodě, 
biologické rozmanitosti a lesů; připomíná, 
že dohoda stanoví konkrétní opatření pro 
boj proti nezákonnému, nehlášenému a 
neregulovanému rybolovu a na podporu 
udržitelného a zodpovědného odvětví 
rybolovu, včetně akvakultury; připomíná, 
že Vietnam je v rámci širšího regionu 
ASEAN jednou ze zemí, které nejjasněji 
prokazují svůj závazek k uskutečňování  
programu Pařížské dohody; zdůrazňuje, 
že rychlá ratifikace dohody o volném 
obchodu mezi EU a Vietnamem přispěje k 
zajištění nejvyšších možných standardů 
ochrany životního prostředí v regionu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 164
Bernd Lange, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Monika Beňová, 
Jude Kirton-Darling, Nicola Danti

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá závazek účinně provádět 
mnohostranné dohody v oblasti životního 
prostředí, jako je Pařížská dohoda o změně 
klimatu, a svým počínáním usilovat o 
zachování a udržitelné obhospodařování 
živých organismů ve volné přírodě, 
biologické rozmanitosti a lesů; připomíná, 
že dohoda stanoví konkrétní opatření pro 
boj proti nezákonnému, nehlášenému a 
neregulovanému rybolovu a na podporu 
udržitelného a zodpovědného odvětví 
rybolovu, včetně akvakultury;

14. vítá závazek účinně provádět 
mnohostranné dohody v oblasti životního 
prostředí, jako je Pařížská dohoda o změně 
klimatu, a svým počínáním usilovat o 
zachování a udržitelné obhospodařování 
živých organismů ve volné přírodě, 
biologické rozmanitosti a lesů; připomíná, 
že dohoda stanoví konkrétní opatření pro 
boj proti nezákonnému, nehlášenému a 
neregulovanému rybolovu a na podporu 
udržitelného a zodpovědného odvětví 
rybolovu, včetně akvakultury; v této 
souvislosti bere na vědomí žlutou kartu 
pro Vietnam stejně jako opatření, která již 
byla k nápravě situace přijata; vyzývá k 
dalším krokům v souladu se zjištěními 
kontrolní mise z listopadu 2019;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá závazek účinně provádět 
mnohostranné dohody v oblasti životního 
prostředí, jako je Pařížská dohoda o změně 
klimatu, a svým počínáním usilovat o 
zachování a udržitelné obhospodařování 
živých organismů ve volné přírodě, 
biologické rozmanitosti a lesů; připomíná, 
že dohoda stanoví konkrétní opatření pro 
boj proti nezákonnému, nehlášenému a 
neregulovanému rybolovu a na podporu 

14. bere na vědomí závazek účinně 
provádět mnohostranné dohody v oblasti 
životního prostředí, jako je Pařížská 
dohoda o změně klimatu, a svým 
počínáním usilovat o zachování a 
udržitelné obhospodařování živých 
organismů ve volné přírodě, biologické 
rozmanitosti a lesů, avšak konstatuje, že z 
ustanovení dohody nevyplývá účinnost 
provádění; připomíná, že dohoda stanoví 
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udržitelného a zodpovědného odvětví 
rybolovu, včetně akvakultury;

konkrétní opatření pro boj proti 
nezákonnému, nehlášenému a 
neregulovanému rybolovu a na podporu 
udržitelného a zodpovědného odvětví 
rybolovu, včetně akvakultury, která musí 
být provedena snížením stavu 
vietnamského rybářského loďstva před 
ratifikací dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Jude Kirton-Darling

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá závazek účinně provádět 
mnohostranné dohody v oblasti životního 
prostředí, jako je Pařížská dohoda o změně 
klimatu, a svým počínáním usilovat o 
zachování a udržitelné obhospodařování 
živých organismů ve volné přírodě, 
biologické rozmanitosti a lesů; připomíná, 
že dohoda stanoví konkrétní opatření pro 
boj proti nezákonnému, nehlášenému a 
neregulovanému rybolovu a na podporu 
udržitelného a zodpovědného odvětví 
rybolovu, včetně akvakultury;

14. vítá závazek účinně provádět 
mnohostranné dohody v oblasti životního 
prostředí, jako je Pařížská dohoda o změně 
klimatu, a svým počínáním usilovat o 
zachování a udržitelné obhospodařování 
živých organismů ve volné přírodě, 
biologické rozmanitosti a lesů; připomíná, 
že dohoda stanoví konkrétní opatření pro 
boj proti nezákonnému, nehlášenému a 
neregulovanému rybolovu a na podporu 
udržitelného a zodpovědného odvětví 
rybolovu, včetně akvakultury; připomíná, 
že se jedná o oblast, která budí velké 
znepokojení, neboť s Vietnamem od října 
2017 probíhá řízení o žluté kartě podle 
nařízení o nezákonném, nehlášeném a 
neregulovaném rybolovu, které je v 
současné době předmětem přezkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jérémy Decerle

Návrh usnesení
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Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá závazek účinně provádět 
mnohostranné dohody v oblasti životního 
prostředí, jako je Pařížská dohoda o změně 
klimatu, a svým počínáním usilovat o 
zachování a udržitelné obhospodařování 
živých organismů ve volné přírodě, 
biologické rozmanitosti a lesů; připomíná, 
že dohoda stanoví konkrétní opatření pro 
boj proti nezákonnému, nehlášenému a 
neregulovanému rybolovu a na podporu 
udržitelného a zodpovědného odvětví 
rybolovu, včetně akvakultury;

14. vítá závazek účinně provádět 
mnohostranné dohody v oblasti životního 
prostředí, jako je Pařížská dohoda o změně 
klimatu, a svým počínáním usilovat o 
zachování a udržitelné obhospodařování 
živých organismů ve volné přírodě, 
biologické rozmanitosti a lesů; připomíná, 
že dohoda stanoví konkrétní opatření pro 
boj proti nezákonnému, nehlášenému a 
neregulovanému rybolovu a na podporu 
udržitelného a zodpovědného odvětví 
rybolovu, včetně akvakultury; zdůrazňuje, 
že je zásadní, aby EU a Vietnam zajistily 
úplné dodržování a provádění Pařížské 
dohody, zejména prostřednictvím dohody 
o volném obchodu EU-Vietnam;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Jytte Guteland, Inma Rodríguez-Piñero, Jude Kirton-Darling, Evin Incir, Nikos 
Androulakis, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vítá závazek účinně provádět 
mnohostranné dohody v oblasti životního 
prostředí, jako je Pařížská dohoda o změně 
klimatu, a svým počínáním usilovat o 
zachování a udržitelné obhospodařování 
živých organismů ve volné přírodě, 
biologické rozmanitosti a lesů; připomíná, 
že dohoda stanoví konkrétní opatření pro 
boj proti nezákonnému, nehlášenému a 
neregulovanému rybolovu a na podporu 
udržitelného a zodpovědného odvětví 
rybolovu, včetně akvakultury;

14. vítá závazek účinně provádět 
mnohostranné dohody v oblasti životního 
prostředí, jako je Pařížská dohoda o změně 
klimatu, a svým počínáním usilovat o 
zachování a udržitelné obhospodařování 
živých organismů ve volné přírodě, 
biologické rozmanitosti a lesů; zdůrazňuje, 
že je důležité, aby obě strany dohody 
účinně prováděly Pařížskou dohodu a v 
těchto otázkách spolupracovaly; 
připomíná, že dohoda stanoví konkrétní 
opatření pro boj proti nezákonnému, 
nehlášenému a neregulovanému rybolovu a 
na podporu udržitelného a zodpovědného 
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odvětví rybolovu, včetně akvakultury;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Annie Schreijer-Pierik, Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod 14 – písm. a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) oceňuje úsilí Vietnamu o řešení 
problematiky nezákonného, nehlášeného 
a neregulovaného rybolovu tím, že se stal 
oficiálním členem dohody o opatřeních 
přístavních států; konstatuje, že Vietnam 
přijal jasné závazky a stal se členem dne 
15. ledna 2019 a že dohoda o opatřeních 
přístavních států je první závaznou 
mezinárodní dohodou, která se konkrétně 
týká nezákonného, nehlášeného a 
neregulovaného rybolovu;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Annie Schreijer-Pierik, Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod 14 – písm. b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) bere na vědomí, že Vietnam v roce 
2017 rovněž přijal revidovaný zákon o 
rybolovu; tento zákon vstoupil v platnost 
dne 1. ledna 2019 a zohledňuje 
mezinárodní a regionální závazky, dohody 
a doporučení Evropské komise;

Or. en
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Pozměňovací návrh 171
Annie Schreijer-Pierik, Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod 14 – písm. c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c) s uznáním bere na vědomí, 
že Vietnam kromě toho přijal různé 
podzákonné právní předpisy, zavedl 
národní akční program boje proti 
nezákonnému, nehlášenému 
a neregulovanému rybolovu a zintenzivnil 
šíření informací o právních předpisech 
mezi rybáři;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Annie Schreijer-Pierik

Návrh usnesení
Bod 14 – písm. d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

d) vyzývá k soustavnému sledování 
úsilí Vietnamu o zajištění dalšího pokroku 
v boji proti nezákonnému, nehlášenému a 
neregulovanému rybolovu a naplnění 
jeho vývozního potenciálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. připomíná, že odvětví rybolovu je 
ve vztazích EU s Vietnamem velmi 
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citlivým odvětvím; v říjnu 2017 obdržel 
Vietnam od Evropské komise první 
varování a v současnosti zůstává situace 
předmětem pozorování, přičemž pokud 
nebudou přijata nápravná opatření, bude 
možné rybí produkty z Vietnamu zakázat; 
Vietnam by se v této souvislosti měl pevně 
zavázat k boji proti nezákonnému, 
nehlášenému a neregulovanému 
rybolovu; Unie by měla sledovat 
a vyžadovat pečlivé kontroly ze strany 
Vietnamu, aby bylo zajištěno, že na trh 
Unie se žádné nezákonné rybí produkty 
nedostanou;

Or. it

Pozměňovací návrh 174
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. připomíná velké problémy, s nimiž 
se vietnamské orgány musejí 
konfrontovat, zejména nadměrnost 
vietnamského rybářského loďstva, 
nadměrné využívání mořských zdrojů 
a neúčinnost kontrol; vyjadřuje v této 
souvislosti své velké znepokojení nad 
dovozem do EU a žádá, aby byly kontrolní 
systémy důkladně monitorovány;

Or. it

Pozměňovací návrh 175
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Návrh usnesení
Bod 14 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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14c. pokud jde o dovoz zemědělských 
produktů, je velmi znepokojen stanovením 
ročního množství 80 000 tun rýže 
s nulovým clem; nechápe důvod pro 
udělení povolení v takovém rozsahu, 
pokud průměrný objem rýže dovážené z 
Vietnamu se dosud pohyboval kolem 
25 000 tun za rok; poukazuje na to, 
že v době, kdy byla aktivována ochranná 
ustanovení pro kambodžskou rýži, je 
stanovení takto vysoké kvóty na dovoz rýže 
riskantní a mohlo by poškodit evropský 
rýžový průmysl, který by musel objem své 
výroby upravit s vážnými kvantitativními 
a kvalitativními důsledky;

Or. it

Pozměňovací návrh 176
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Návrh usnesení
Bod 14 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14d. připomíná, že rostoucí závislost 
na dovozu rýže z Asie je hlavním faktorem 
zvyšování volatility cen rýže; růst světové 
populace je mnohem vyšší než schopnost 
zvýšit světovou produkci rýže; kombinace 
závislosti na dovozu a snížení domácí 
produkce by mohla v budoucnosti vést 
k problémům v zásobování EU; poukazuje 
na to, že při produkci rýže se používá voda 
z řeky Mekong, která je jedním z nejvíce 
znečištěných toků na světě; je proto 
nezbytné kontrolovat jak kvalitu 
konečného výrobku, tak výrobní řetězec 
s cílem zajistit dodržování evropských 
norem a požadavků, aby při zpracování 
produktů nebyly používány žádné látky 
zakázané v Evropě, které by mohly mít 
negativní dopad na životní prostředí, a to 
ani v případě, že po nich v konečném 
produktu není žádná stopa;
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Or. it

Pozměňovací návrh 177
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Návrh usnesení
Bod 14 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14e. požaduje, aby bylo technické řízení 
kvóty směřováno k jejímu postupnému 
snížení a aby se monitorovaly účinky 
zavedení celní kvóty na úrovni 80 000 tun;

Or. it

Pozměňovací návrh 178
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Návrh usnesení
Bod 14 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14f. navrhuje, aby se kvóta otevřela ve 
dvou půlročních tranších; pokud se u 
jedné nebo vícera z tří dílčích kvót – 30 
000 tun aromatické rýže, 30 000 tun 
omleté rýže a 20 000 celozrnné rýže – 
vyčerpá pololetní tranše před otevřením 
tranše následující, nebude se osvobození 
od cla vztahovat na množství dovezená po 
dni vyčerpání až do zahájení nového 
pololetí; požaduje, aby nebyla stanovena 
žádná možnost „převádět“ nevyužité 
množství z jedné dílčí kvóty do druhé; 
pokud se množství dostupné v rámci jedné 
dílčí kvóty po dobu tří po sobě jdoucích let 
nepoužije nebo se použije v méně než 50% 
míře, otevření této dílčí kvóty se pozastaví;

Or. it
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Pozměňovací návrh 179
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. bere na vědomí závazek, který 
Vietnam přijal uzavřením dobrovolné 
dohody o partnerství pro prosazování 
práva, správu a obchod v oblasti lesnictví s 
EU ve snaze řešit problematiku nezákonné 
těžby dřeva a odlesňování; konstatuje, že 
tato dohoda je v platnosti od 1. června 
2019 a zavádí pro všechny dovozce 
povinnost náležité péče; vítá, že se tohoto 
procesu ve Vietnamu účastní otevřeným a 
konstruktivním způsobem všechny 
významné zainteresované strany;

15. bere na vědomí závazek, který 
Vietnam přijal uzavřením dobrovolné 
dohody o partnerství pro prosazování 
práva, správu a obchod v oblasti lesnictví s 
EU ve snaze řešit problematiku nezákonné 
těžby dřeva a odlesňování; konstatuje, že 
tato dohoda je v platnosti od 1. června 
2019 a zavádí pro všechny dovozce 
povinnost náležité péče; vítá, že se tohoto 
procesu ve Vietnamu účastní otevřeným a 
konstruktivním způsobem všechny 
významné zainteresované strany; vybízí 
Vietnam, aby přijal opatření v rámci 
systému ověřování zákonnosti původu 
dřeva, která budou plně odpovídat úrovni 
závazků plynoucích z dobrovolné dohody 
o partnerství, a připomíná, že to je 
nezbytnou podmínkou pro získání 
licenčního statusu FLEGT; vyjadřuje 
politování nad tím, že dohoda o volném 
obchodu stanoví úplnou liberalizaci 
veškerého obchodu s dřevařskými výrobky 
v rámci dobrovolné dohody o partnerství 
pro prosazování práva, správu a obchod v 
oblasti lesnictví při vstupu v platnost, a je 
znepokojen tím, že by tato situace mohla 
vést k dalšímu tlaku na systém kontroly 
dovozu podle nařízení EU o dřevu;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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15. bere na vědomí závazek, který 
Vietnam přijal uzavřením dobrovolné 
dohody o partnerství pro prosazování 
práva, správu a obchod v oblasti lesnictví s 
EU ve snaze řešit problematiku nezákonné 
těžby dřeva a odlesňování; konstatuje, že 
tato dohoda je v platnosti od 1. června 
2019 a zavádí pro všechny dovozce 
povinnost náležité péče; vítá, že se tohoto 
procesu ve Vietnamu účastní otevřeným a 
konstruktivním způsobem všechny 
významné zainteresované strany;

15. je velmi znepokojen situací 
v oblasti nezákonného obchodu se dřevem 
ve Vietnamu a mnoha případy 
nezákonného obchodování se dřevem 
z Laosu a Kambodže; v této souvislosti 
bere na vědomí závazek, který Vietnam 
přijal uzavřením dobrovolné dohody o 
partnerství pro prosazování práva, správu a 
obchod v oblasti lesnictví s EU ve snaze 
řešit problematiku nezákonné těžby dřeva a 
odlesňování; konstatuje, že tato dohoda je 
v platnosti od 1. června 2019 a zavádí pro 
všechny dovozce povinnost náležité péče; 
vítá, že se tohoto procesu ve Vietnamu 
účastní otevřeným a konstruktivním 
způsobem všechny významné 
zainteresované strany; doufá, že bude 
zajištěno plné dodržování a kontroly 
stanovené v dohodě;

Or. it

Pozměňovací návrh 181
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. bere na vědomí závazek, který 
Vietnam přijal uzavřením dobrovolné 
dohody o partnerství pro prosazování 
práva, správu a obchod v oblasti lesnictví s 
EU ve snaze řešit problematiku nezákonné 
těžby dřeva a odlesňování; konstatuje, že 
tato dohoda je v platnosti od 1. června 
2019 a zavádí pro všechny dovozce 
povinnost náležité péče; vítá, že se tohoto 
procesu ve Vietnamu účastní otevřeným a 
konstruktivním způsobem všechny 
významné zainteresované strany;

15. bere na vědomí závazek, který 
Vietnam přijal uzavřením dobrovolné 
dohody o partnerství pro prosazování 
práva, správu a obchod v oblasti lesnictví s 
EU ve snaze řešit problematiku nezákonné 
těžby dřeva a odlesňování; konstatuje, že 
tato dohoda je v platnosti od 1. června 
2019 a zavádí pro všechny dovozce 
povinnost náležité péče; vítá, že se tohoto 
procesu ve Vietnamu účastní otevřeným a 
konstruktivním způsobem všechny 
významné zainteresované strany, avšak 
nadále vyjadřuje znepokojení nad 
připomínkami nevládních organizací 
ohledně pokračujícího nezákonného 
obchodu se vzácným dřevem převáženým 
přes území Vietnamu z Laosu a Kambodže 
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a zhoršujícího se odlesňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Dita Charanzová, Svenja Hahn

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. upozorňuje na prvořadý význam 
provedení všech ustanovení a kapitol této 
dohody, přístupem na trh počínaje a 
udržitelným rozvojem a vymáháním všech 
závazků konče; v této souvislosti 
zdůrazňuje novou pozici vedoucího 
úředníka pro vymáhání pravidel v oblasti 
obchodu, který bude působit přímo pod 
vedením komisaře pro obchod;

16. upozorňuje na prvořadý význam 
účinného provedení všech ustanovení a 
kapitol této dohody, přístupem na trh 
počínaje a udržitelným rozvojem a 
vymáháním všech závazků konče; 
domnívá se, že všechna ustanovení o 
obchodu a udržitelném rozvoji by měla být 
chápána tak, že se jimi stanoví právní 
závazky v mezinárodním právu; v této 
souvislosti zdůrazňuje novou pozici 
vedoucího úředníka pro vymáhání pravidel 
v oblasti obchodu, který bude působit 
přímo pod vedením komisaře pro obchod; 
zdůrazňuje, že evropské společnosti, a 
zejména malé a střední podniky, by měly 
být vybízeny k tomu, aby plně využívaly 
výhod dohody, a že by měly být okamžitě 
odstraněny veškeré překážky při 
provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Massimiliano Salini

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. upozorňuje na prvořadý význam 
provedení všech ustanovení a kapitol této 

16. upozorňuje na prvořadý význam 
provedení všech ustanovení a kapitol této 
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dohody, přístupem na trh počínaje a 
udržitelným rozvojem a vymáháním všech 
závazků konče; v této souvislosti 
zdůrazňuje novou pozici vedoucího 
úředníka pro vymáhání pravidel v oblasti 
obchodu, který bude působit přímo pod 
vedením komisaře pro obchod;

dohody, přístupem na trh počínaje a 
udržitelným rozvojem a vymáháním všech 
závazků konče; v této souvislosti 
zdůrazňuje novou pozici vedoucího 
úředníka pro vymáhání pravidel v oblasti 
obchodu, který bude působit přímo pod 
vedením komisaře pro obchod; opakuje, že 
Výbor pro mezinárodní obchod 
Evropského parlamentu se zavázal, že 
bude hrát aktivní úlohu při sledování 
provádění závazků plynoucích z dohody 
EVFTA;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. upozorňuje na prvořadý význam 
provedení všech ustanovení a kapitol této 
dohody, přístupem na trh počínaje a 
udržitelným rozvojem a vymáháním všech 
závazků konče; v této souvislosti 
zdůrazňuje novou pozici vedoucího 
úředníka pro vymáhání pravidel v oblasti 
obchodu, který bude působit přímo pod 
vedením komisaře pro obchod;

16. upozorňuje na prvořadý význam 
provedení všech ustanovení a kapitol této 
dohody, přístupem na trh počínaje a 
udržitelným rozvojem a vymáháním všech 
závazků konče; žádá, aby Komise a Rada 
učinily politické prohlášení, včetně 
striktních pravidel pro příslušné postupy, 
o pozastavení platnosti dohody, zejména 
pokud by znovu došlo k porušování 
lidských práv vietnamskou vládou;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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16a. zdůrazňuje, že se vstupem dohody 
v platnost budou vytvořeny podmínky pro 
širokou a plodnou spolupráci mezi oběma 
stranami v zájmu účinného provádění 
ustanovení o udržitelném rozvoji, což by 
mohlo vést ke zlepšení politické a 
lidskoprávní situace v zemi; zdůrazňuje, 
že řádné provádění dohody EVFTA může 
pomoci Vietnamu dosáhnout pokroku 
v plnění evropských norem v oblasti 
životního prostředí, lidských práv, řádné 
správy věcí veřejných a sociální 
odpovědnosti podniků; v této souvislosti 
vítá závazek Vietnamu představit svůj 
národní prováděcí plán pro dodržování 
ustanovení dohody EVFTA;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Iuliu Winkler, Jörgen Warborn, Massimiliano Salini

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. připomíná předchozí zkušenosti, 
podle nichž správné provádění dohod 
o volném obchodu a přítomnost podniků z 
EU v méně rozvinutých zemích, jako je 
Srí Lanka nebo Kambodža, může vést 
ke zlepšení situace v oblasti lidských práv, 
sociální odpovědnosti podniků a norem 
v oblasti životního prostředí v těchto 
zemích; žádá podniky z EU, aby i nadále 
sehrávaly významnou úlohu při sbližování 
norem a osvědčených postupů, tak aby 
prostřednictvím dohody EVFTA vzniklo 
ve Vietnamu co nejvhodnější 
a nejudržitelnější podnikatelské prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
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Jörgen Warborn

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá k účinnějšímu monitorování 
plnění dohody a k většímu úsilí o zajištění 
toho, aby se případné nedostatky s naším 
obchodním partnerem neprodleně řešily; 
požaduje, aby byla Vietnamu poskytnuta 
konkrétní odborná pomoc s prováděním 
určitých závazků prostřednictvím projektů 
a odborných znalostí, zejména ve spojení s 
ustanoveními týkajícími se životního 
prostředí a oblasti práce;

17. vyzývá k účinnějšímu monitorování 
plnění dohody a k většímu úsilí o zajištění 
toho, aby se případné nedostatky s naším 
obchodním partnerem neprodleně řešily; 
požaduje, aby byla Vietnamu poskytnuta 
konkrétní odborná pomoc s prováděním 
určitých závazků prostřednictvím projektů 
a odborných znalostí, zejména ve spojení s 
ustanoveními týkajícími se životního 
prostředí a oblasti práce; připomíná 
Komisi, že má povinnost podávat o 
provádění dohody EVFTA zprávy 
Evropskému parlamentu a Radě;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá k účinnějšímu 
monitorování plnění dohody a k většímu 
úsilí o zajištění toho, aby se případné 
nedostatky s naším obchodním partnerem 
neprodleně řešily; požaduje, aby byla 
Vietnamu poskytnuta konkrétní odborná 
pomoc s prováděním určitých závazků 
prostřednictvím projektů a odborných 
znalostí, zejména ve spojení s 
ustanoveními týkajícími se životního 
prostředí a oblasti práce;

17. vyzývá k zavedení velmi 
podrobného a přísného monitorování 
plnění dohody a k prohloubení veškerého 
úsilí nutného k zajištění toho, aby se 
případné nedostatky s naším obchodním 
partnerem neprodleně řešily; požaduje, aby 
byla Vietnamu poskytnuta konkrétní 
odborná pomoc s prováděním určitých 
závazků prostřednictvím projektů a 
odborných znalostí, zejména ve spojení s 
ustanoveními týkajícími se životního 
prostředí a oblasti práce;

Or. it
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Pozměňovací návrh 189
Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Dita Charanzová, Svenja Hahn

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá k účinnějšímu monitorování 
plnění dohody a k většímu úsilí o zajištění 
toho, aby se případné nedostatky s naším 
obchodním partnerem neprodleně řešily; 
požaduje, aby byla Vietnamu poskytnuta 
konkrétní odborná pomoc s prováděním 
určitých závazků prostřednictvím projektů 
a odborných znalostí, zejména ve spojení s 
ustanoveními týkajícími se životního 
prostředí a oblasti práce;

17. vyzývá k účinnějšímu monitorování 
plnění dohody a k většímu úsilí o zajištění 
toho, aby se případné nedostatky s naším 
obchodním partnerem neprodleně řešily; 
požaduje, aby byla Vietnamu poskytnuta 
konkrétní odborná pomoc s prováděním 
jeho závazků prostřednictvím projektů a 
odborných znalostí, zejména ve spojení s 
ustanoveními týkajícími se životního 
prostředí a oblasti práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Tiziana Beghin

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyjadřuje politování nad tím, 
že chybí kapitola věnovaná malým 
a středním podnikům, které představují 
40 % vietnamského HDP a jsou páteří 
evropského hospodářství; připomíná 
Komisi její závazek zahrnout do všech 
obchodních dohod ad hoc kapitolu 
o malých a středních podnicích;

Or. it

Pozměňovací návrh 191
Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Jérémy Decerle
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Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. poukazuje na to, že je velmi 
důležité, aby se do monitorování provádění 
této dohody zapojila občanská společnost, 
a požaduje, aby byly po vstupu dohody v 
platnost bezodkladně zřízeny domácí 
poradní skupiny, v nichž bude vyváženým 
způsobem zastoupena občanská společnost;

18. poukazuje na to, že je velmi 
důležité, aby se do monitorování provádění 
této dohody zapojila občanská společnost, 
a požaduje, aby byly po vstupu dohody v 
platnost bezodkladně zřízeny domácí 
poradní skupiny, v nichž bude vyváženým 
způsobem zastoupena občanská společnost; 
se znepokojením konstatuje, že nezávislá 
občanská společnost byla ve Vietnamu 
tvrdě potlačena a že vzhledem k obavám z 
pronásledování a odvetných opatření 
působí převážně v utajení; vybízí orgány 
EU, aby podporovaly nezávislou 
občanskou společnost ve Vietnamu; žádá 
zavedení vhodných opatření s cílem 
zajistit, aby poradní skupiny mohly 
vykonávat svůj mandát nezávisle, 
nestranně, důkladně a bezpečně;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Bernd Lange, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Monika Beňová, 
Jude Kirton-Darling, Nicola Danti

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. poukazuje na to, že je velmi 
důležité, aby se do monitorování provádění 
této dohody zapojila občanská společnost, 
a požaduje, aby byly po vstupu dohody v 
platnost bezodkladně zřízeny domácí 
poradní skupiny, v nichž bude vyváženým 
způsobem zastoupena občanská společnost;

18. poukazuje na to, že je velmi 
důležité, aby se do monitorování provádění 
této dohody zapojila občanská společnost, 
a požaduje, aby byly po vstupu dohody v 
platnost bezodkladně zřízeny domácí 
poradní skupiny, v nichž bude vyváženým 
způsobem zastoupena občanská společnost, 
včetně nezávislých organizací působících 
v oblasti práce a životního prostředí; 
podporuje úsilí vietnamských organizací 
občanské společnosti o vypracování 
příslušných návrhů a bude podporovat i 
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úsilí o budování kapacit; vyzývá 
vietnamskou vládu, aby urychleně 
zahájila přípravy na zřízení domácích 
poradních skupin;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. poukazuje na to, že je velmi 
důležité, aby se do monitorování provádění 
této dohody zapojila občanská společnost, 
a požaduje, aby byly po vstupu dohody v 
platnost bezodkladně zřízeny domácí 
poradní skupiny, v nichž bude vyváženým 
způsobem zastoupena občanská společnost;

18. poukazuje na to, že je velmi 
důležité, aby se do monitorování provádění 
této dohody zapojila občanská společnost, 
a požaduje, aby byly po vstupu dohody v 
platnost bezodkladně zřízeny domácí 
poradní skupiny, v nichž bude vyváženým 
způsobem zastoupena občanská společnost; 
vyzývá ke zřízení meziparlamentní 
skupiny mezi Národním shromážděním 
Vietnamu a Evropským parlamentem za 
účelem rychlého vytvoření širokých a co 
nejvíce nezávislých domácích poradních 
skupin; připomíná úlohu posílených 
domácích poradních skupin v rámci úsilí 
o sledování a kontrolu řádného provádění 
dohody o volném obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Saskia Bricmont

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. poukazuje na to, že je velmi 
důležité, aby se do monitorování provádění 
této dohody zapojila občanská společnost, 

18. poukazuje na to, že je velmi 
důležité, aby se do monitorování provádění 
této dohody zapojila občanská společnost, 
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a požaduje, aby byly po vstupu dohody v 
platnost bezodkladně zřízeny domácí 
poradní skupiny, v nichž bude vyváženým 
způsobem zastoupena občanská společnost;

a požaduje, aby byly po vstupu dohody v 
platnost bezodkladně zřízeny domácí 
poradní skupiny, v nichž bude vyváženým 
způsobem zastoupena občanská společnost 
a budou do nich zapojeny nezávislé 
organizace občanské společnosti; 
upozorňuje na to, že z důvodu absence 
svobody slova a mimořádně tvrdého 
uplatňování trestního zákoníku hrozí, že 
domácí poradní skupina ztratí smysl;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Jytte Guteland, Inma Rodríguez-Piñero, Jude Kirton-Darling, Evin Incir, Nikos 
Androulakis, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. poukazuje na to, že je velmi 
důležité, aby se do monitorování provádění 
této dohody zapojila občanská společnost, 
a požaduje, aby byly po vstupu dohody v 
platnost bezodkladně zřízeny domácí 
poradní skupiny, v nichž bude vyváženým 
způsobem zastoupena občanská 
společnost;

18. poukazuje na to, že je velmi 
důležité, aby se do monitorování provádění 
této dohody zapojila nezávislá občanská 
společnost a sociální partneři, a požaduje, 
aby byly po vstupu dohody v platnost 
bezodkladně zřízeny domácí poradní 
skupiny, v nichž budou vyváženým 
způsobem zastoupeny nezávislé, svobodné 
a různorodé organizace občanské 
společnosti, včetně zástupců organizací 
působících v oblasti lidských a pracovních 
práv a ochrany životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod 18



AM\1192586CS.docx 107/116 PE643.175v02-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. poukazuje na to, že je velmi 
důležité, aby se do monitorování provádění 
této dohody zapojila občanská společnost, 
a požaduje, aby byly po vstupu dohody v 
platnost bezodkladně zřízeny domácí 
poradní skupiny, v nichž bude vyváženým 
způsobem zastoupena občanská společnost;

18. poukazuje na to, že je velmi 
důležité, aby se do monitorování provádění 
této dohody zapojila občanská společnost, 
a požaduje, aby byly po vstupu dohody v 
platnost bezodkladně zřízeny domácí 
poradní skupiny, v nichž bude vyváženým 
způsobem zastoupena občanská společnost; 
zdůrazňuje, jak je důležité připravit 
provádění, neboť organizace občanské 
společnosti již vietnamským orgánům 
předaly nová doporučení; 

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Emmanuel Maurel, Martina Anderson

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. poukazuje na to, že je velmi 
důležité, aby se do monitorování provádění 
této dohody zapojila občanská společnost, 
a požaduje, aby byly po vstupu dohody v 
platnost bezodkladně zřízeny domácí 
poradní skupiny, v nichž bude vyváženým 
způsobem zastoupena občanská společnost;

18. poukazuje na to, že je velmi 
důležité, aby se do monitorování provádění 
této dohody zapojila občanská společnost, 
je však nucen uznat, že vietnamská 
občanská společnost nemá vůči 
vietnamskému státu žádnou autonomii, 
svobodnou vůli ani nezávislost, a 
požaduje, aby byly před vstupem dohody v 
platnost bezodkladně zřízeny skutečně 
svobodné a autonomní domácí poradní 
skupiny, v nichž bude vyváženým 
způsobem zastoupena občanská společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Jörgen Warborn

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. poukazuje na to, že je velmi 
důležité, aby se do monitorování provádění 
této dohody zapojila občanská společnost, 
a požaduje, aby byly po vstupu dohody v 
platnost bezodkladně zřízeny domácí 
poradní skupiny, v nichž bude vyváženým 
způsobem zastoupena občanská společnost;

18. poukazuje na to, že je velmi 
důležité, aby se do monitorování provádění 
této dohody zapojila občanská společnost, 
a požaduje, aby byly po vstupu dohody v 
platnost bezodkladně zřízeny domácí 
poradní skupiny, v nichž bude vyváženým 
způsobem zastoupena občanská společnost; 
žádá Komisi, aby intenzivně 
spolupracovala s domácími poradními 
skupinami;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Jude Kirton-Darling

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. poukazuje na to, že je velmi 
důležité, aby se do monitorování provádění 
této dohody zapojila občanská společnost, 
a požaduje, aby byly po vstupu dohody v 
platnost bezodkladně zřízeny domácí 
poradní skupiny, v nichž bude vyváženým 
způsobem zastoupena občanská společnost;

18. poukazuje na to, že je velmi 
důležité, aby se do monitorování provádění 
této dohody zapojila občanská společnost, 
a požaduje, aby byly po vstupu dohody v 
platnost bezodkladně zřízeny domácí 
poradní skupiny, v nichž bude široce a 
vyváženým způsobem zastoupena 
občanská společnost, včetně nezávislých 
vietnamských organizací občanské 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Dita Charanzová, Jérémy Decerle, Svenja Hahn

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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18a. vyzývá obě strany, aby se zavázaly, 
že vytvoří programy činností v oblasti 
spolupráce zaměřené na zlepšení kapacit 
a podmínek, které ženám umožní využívat 
příležitostí vytvořených dohodou, včetně 
podpory budování kapacit a zvyšování 
dovedností žen v práci a v podnikání, 
zlepšení zastoupení žen v rozhodovacích 
procesech a funkcích, zlepšení přístupu, 
účasti a vedoucího postavení žen v oblasti 
vědy, technologií a inovací; vytváření 
analýz a statistik zaměřených na rovnost 
žen a mužů v souvislosti s obchodem;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Bernd Lange, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Monika Beňová, 
Jude Kirton-Darling, Nicola Danti

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. znovu vyjadřuje své obavy ohledně 
provádění nového zákona o kybernetické 
bezpečnosti, zejména pokud jde 
o požadavky na lokalizaci a zveřejňování, 
jakož i ochranu osobních údajů; vítá 
ochotu zapojit se do intenzivního dialogu, 
včetně závazku předsedkyně Národního 
shromáždění Vietnamu zahrnout 
do diskuse a jednání o prováděcích 
vyhláškách oba parlamenty;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Dita Charanzová, Svenja Hahn

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. zdůrazňuje, že je třeba bedlivě 
sledovat provádění dohody a vývoj 
v oblasti lidských práv ve Vietnamu; 
vyzývá ke zřízení společné parlamentní 
kontrolní rady, která bude založena 
na monitorovací skupině pro Vietnam 
v Evropském parlamentu a jejím 
ekvivalentu ve vietnamském Národním 
shromáždění a jejímž úkolem bude 
sledovat provádění dohody a vývoj 
v oblasti lidských práv ve Vietnamu;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. uznává, že mezi dohodou o volném 
obchodu a dohodou o komplexním 
partnerství a spolupráci existuje 
institucionální a právní propojení, díky 
němuž zaujímají lidská práva ve vztazích 
mezi EU a Vietnamem ústřední místo;

19. uznává, že mezi dohodou o volném 
obchodu a dohodou o komplexním 
partnerství a spolupráci existuje 
institucionální a právní propojení, díky 
němuž zaujímají teoreticky lidská práva ve 
vztazích mezi EU a Vietnamem ústřední 
místo; vyjadřuje politování nad tím, 
že Komise vždy odmítla vymezit důvody, 
na jejichž základě by bylo možné odvolat 
se na lidská práva v zájmu účinného 
dodržování dohody o partnerství 
a spolupráci a jejího propojení s čl. 21 
odst. 1 Smlouvy o EU: „Činnost Unie na 
mezinárodní scéně spočívá na zásadách, 
které se uplatnily při jejím založení, jejím 
rozvoji a jejím rozšiřování a které hodlá 
podporovat v ostatním světě: demokracie, 
právní stát, univerzálnost a nedělitelnost 
lidských práv a základních svobod, úcta k 
lidské důstojnosti, zásady rovnosti a 
solidarity a dodržování zásad Charty 
Organizace spojených národů a 
mezinárodního práva. Unie usiluje o 
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rozvíjení vztahů a budování partnerství se 
třetími zeměmi a mezinárodními, 
regionálními nebo světovými 
organizacemi, které sdílejí zásady uvedené 
v prvním pododstavci.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Jude Kirton-Darling

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. uznává, že mezi dohodou o volném 
obchodu a dohodou o komplexním 
partnerství a spolupráci existuje 
institucionální a právní propojení, díky 
němuž zaujímají lidská práva ve vztazích 
mezi EU a Vietnamem ústřední místo;

19. uznává, že mezi dohodou o volném 
obchodu a dohodou o komplexním 
partnerství a spolupráci existuje 
institucionální a právní propojení, díky 
němuž zaujímají lidská práva ve vztazích 
mezi EU a Vietnamem ústřední místo; v 
této souvislosti zdůrazňuje, že zhoršující 
se situace v oblasti lidských práv v zemi 
není příznivá pro rychlou ratifikaci této 
dohody; připomíná svůj požadavek ze dne 
15. listopadu 2018, zejména co se týče 
reformy trestního zákoníku, trestu smrti, 
politických vězňů a základních svobod; je 
přesvědčen, že nový zákon o kybernetické 
bezpečnosti podporuje režim většího 
dohledu, kontrol a represí v online 
prostředí ve Vietnamu, a proto není jako 
takový v souladu s obchodní agendou EU 
založenou na hodnotách; vyzývá 
vietnamské orgány, aby před hlasováním 
o udělení souhlasu v Evropském 
parlamentu přijaly konkrétní opatření 
s cílem zlepšit situaci jako signál dobré 
vůle;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Iuliu Winkler, Enikő Győri, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik
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Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. uznává, že mezi dohodou o volném 
obchodu a dohodou o komplexním 
partnerství a spolupráci existuje 
institucionální a právní propojení, díky 
němuž zaujímají lidská práva ve vztazích 
mezi EU a Vietnamem ústřední místo;

19. uznává, že mezi dohodou o volném 
obchodu a dohodou o komplexním 
partnerství a spolupráci existuje 
institucionální a právní propojení, díky 
němuž zaujímají lidská práva ve vztazích 
mezi EU a Vietnamem ústřední místo; 
upozorňuje na skutečnost, že článek 1 
dohody o partnerství a spolupráci 
obsahuje standardní ustanovení o 
lidských právech, na jehož základě mohou 
být přijata odpovídající opatření, včetně – 
v krajním případě – neprodleného 
pozastavení uplatňování dohody o 
partnerství a spolupráci, a tedy i dohody 
EVFTA, nebo její části;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Jytte Guteland, Inma Rodríguez-Piñero, Jude Kirton-Darling, Evin Incir, Nikos 
Androulakis, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. uznává, že mezi dohodou o volném 
obchodu a dohodou o komplexním 
partnerství a spolupráci existuje 
institucionální a právní propojení, díky 
němuž zaujímají lidská práva ve vztazích 
mezi EU a Vietnamem ústřední místo;

19. uznává, že mezi dohodou o volném 
obchodu a dohodou o komplexním 
partnerství a spolupráci existuje 
institucionální a právní propojení, díky 
němuž zaujímají lidská práva ve vztazích 
mezi EU a Vietnamem ústřední místo; 
naléhavě vyzývá smluvní strany, aby v 
plné míře využívaly dohody s cílem zlepšit 
naléhavou situace v oblasti lidských práv 
ve Vietnamu; zdůrazňuje, jak je důležitý 
ambiciózní dialog o lidských právech mezi 
EU a Vietnamem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 207
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. uznává, že mezi dohodou o volném 
obchodu a dohodou o komplexním 
partnerství a spolupráci existuje 
institucionální a právní propojení, díky 
němuž zaujímají lidská práva ve vztazích 
mezi EU a Vietnamem ústřední místo;

19. uznává, že mezi dohodou o volném 
obchodu a dohodou o komplexním 
partnerství a spolupráci existuje 
institucionální a právní propojení, díky 
němuž zaujímají lidská práva ve vztazích 
mezi EU a Vietnamem ústřední místo; 
zdůrazňuje, že v případě závažného 
porušení závazků v oblasti lidských práv 
dojednaných v dohodě o partnerství 
a spolupráci by měla EU právo dohodu 
o volném obchodu zrušit;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Tiziana Beghin

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. uznává, že mezi dohodou o volném 
obchodu a dohodou o komplexním 
partnerství a spolupráci existuje 
institucionální a právní propojení, díky 
němuž zaujímají lidská práva ve vztazích 
mezi EU a Vietnamem ústřední místo;

19. uznává, že mezi dohodou o volném 
obchodu a dohodou o komplexním 
partnerství a spolupráci existuje 
institucionální a právní propojení, díky 
němuž by měla lidská práva zaujímat ve 
vztazích mezi EU a Vietnamem ústřední 
místo; vyzývá Komisi, aby dohlížela na 
plnění závazků v oblasti lidských práv;

Or. it

Pozměňovací návrh 209
Jude Kirton-Darling
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Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá vietnamskou vládu, aby 
veřejně oznámila svůj závazek, s jasným 
harmonogramem, kterým se zruší nebo 
změní články 109, 116, 117, 118 a 331 
trestního zákoníku a články 74 a 173 
trestního řádu, čímž se trestní právo uvede 
do souladu se závazky Vietnamu 
vyplývajícími z Mezinárodního paktu 
o občanských a politických právech 
(ICCPR);

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Karin Karlsbro, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi Cañas, Urmas Paet, Elsi 
Katainen, Dita Charanzová, Svenja Hahn

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vítá dohodu, na jejímž základě 
vznikne více svobodných a spravedlivých 
obchodních příležitostí mezi EU a 
Vietnamem; naléhavě vyzývá Evropský 
parlament, aby udělil souhlas s uzavřením 
dohody, vzhledem k tomu, že Vietnam 
podniká kroky ke zlepšení situace v oblasti 
občanských a pracovních práv v rámci 
úsilí o plnění svých závazků;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. požaduje okamžité propuštění 
všech politických vězňů, členů občanské 
společnosti, jako jsou blogeři nebo 
nezávislí odboráři, kteří jsou v současné 
době zadržováni či odsouzeni, a to 
zejména těch, kteří jsou uvedeni 
v usneseních Evropského parlamentu ze 
dne 14. prosince 2017 a 15. listopadu 
2018;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Bernd Lange, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje, že dohoda již 
napomohla ke změnám v mnoha 
oblastech prostřednictvím dialogu, a 
vnímá dohodu jako základ pro další 
zlepšení ve prospěch lidí prostřednictvím 
dialogu;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Jörgen Warborn

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá Radu, aby dohodu 
urychleně přijala; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 214
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. požaduje komplexní reformu 
vietnamského trestního zákoníku, tak aby 
byly splněny základní mezinárodní normy 
týkající se spravedlivého procesu, práva 
obhajoby a zrušení trestu smrti;

Or. en


