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

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de op 17 oktober 2019 
ondertekende kaderovereenkomst inzake 
deelname, die de deelname van Vietnam 
aan door de Europese Unie geleide 
operaties voor de beheersing van 
burgerlijke en militaire crises zal 
vereenvoudigen en die duidt op de sterke 
inzet van beide zijden voor een op regels 
gebaseerde multilaterale benadering van 
vrede en veiligheid,

Or. en

Amendement 2
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Visum 12

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 14 
december 2017 over de vrijheid van 
meningsuiting in Vietnam, met name de 
zaak van Nguyen Van Hoa5,

– gezien zijn resolutie van 14 
december 2017 over de vrijheid van 
meningsuiting in Vietnam, waarin het met 
name de veroordeling van Nguyen Van 
Hoa5 tot een gevangenisstraf van zeven 
jaar wegens zijn legitieme uitoefening van 
de vrijheid van meningsuiting afkeurt, de 
zorgen van Europa over de toename van 
het aantal gevangenen uitspreekt (dat 
sinds 2017 nog sneller is gestegen), de 
Vietnamese autoriteiten oproept alle 
burgers die wegens vreedzaam gebruik 
van hun vrijheid van meningsuiting 
gevangen zijn gezet, vrij te laten, zijn 
ernstige zorgen uit over de verregaande 
toepassing van de nationale 
veiligheidsvoorschriften in het 
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Vietnamese wetboek van strafrecht en er 
bij de Vietnamese regering op aandringt 
dit wetboek grondig te wijzigen, de 
toepassing van de doodstraf door Vietnam 
veroordeelt, en wijst op het belang van de 
mensenrechtendialoog tussen de EU en 
Vietnam als een belangrijk instrument om 
Vietnam aan te sporen om de nodige 
hervormingen door te voeren,

_________________ _________________
5 PB C 369 van 11.10.2018, blz. 73. 5 PB C 369 van 11.10.2018, blz. 73.

Or. en

Amendement 3
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Visum 13

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
15 november 2018 over Vietnam, met 
name de situatie van politieke 
gevangenen6,

– gezien zijn resolutie van 
15 november 2018 over Vietnam, met 
name de situatie van politieke 
gevangenen6, waarin het betreurt dat “de 
Vietnamese autoriteiten stelselmatig 
mensenrechtenverdedigers, journalisten, 
bloggers, mensenrechtenadvocaten en 
medewerkers van maatschappelijke 
organisaties in het land arresteren, 
opsluiten, mishandelen en intimideren”, 
waarin het “de Vietnamese autoriteiten 
nogmaals [oproept] om alle beperkingen 
voor en intimidatie van 
mensenrechtenverdedigers te beëindigen”, 
en “de Vietnamese autoriteiten [opnieuw 
oproept] alle repressieve wetten in te 
trekken, te herzien of te wijzigen” en alle 
politieke gevangenen vrij te laten, zonder 
enig tastbaar resultaat behalve stilte en 
aanhoudende repressie,

_________________ _________________
6 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0459. 6 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0459.
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Or. en

Amendement 4
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Visum 14

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het besluit van de Europese 
Ombudsman van 26 februari 2016 in zaak 
1409/2014/MHZ betreffende het verzuim 
van de Europese Commissie om vooraf een 
beoordeling uit te voeren van de 
mensenrechteneffecten van de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Vietnam7,

– gezien het besluit van de Europese 
Ombudsman van 26 februari 2016 in zaak 
1409/2014/MHZ betreffende het verzuim 
van de Europese Commissie om vooraf een 
beoordeling uit te voeren van de 
mensenrechteneffecten van de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Vietnam7, en de conclusie dat dit verzuim 
neerkomt op wanbestuur,

_________________ _________________
7 
https://www.ombudsman.europa.eu/nl/deci
sion/en/64308

7 
https://www.ombudsman.europa.eu/nl/deci
sion/en/64308

Or. en

Amendement 5
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 17 april 
2014 over de onderhandelingen over de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Vietnam waarin het Parlement “de 
Commissie [verzoekt] zo snel mogelijk de 
mensenrechteneffectbeoordeling uit te 
voeren [...], teneinde te voorzien in 
“duidelijke handelsindicatoren, gebaseerd 
op de mensenrechten en sociale en 
milieunormen”, en overeenkomstig het 
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rapport van de speciale VN-rapporteur 
voor het recht op voedsel”1 bis,
_________________
1 bis 
https://www.europarl.europa.eu/sides/get
Doc.do?pubRef=-
%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2B
P7-TA-2014-
0458%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2
F%2FNL&language=NL

Or. en

Amendement 6
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Visum 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU), en met name 
Titel V daarvan over het extern optreden 
van de Unie, in het bijzonder artikel 21, 
lid 1, waarin het volgende is bepaald: 
“Het internationaal optreden van de Unie 
berust en is gericht op de wereldwijde 
verspreiding van de beginselen die aan de 
oprichting, de ontwikkeling en de 
uitbreiding van de Unie ten grondslag 
liggen: de democratie, de rechtsstaat, de 
universaliteit en de ondeelbaarheid van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden, de eerbiediging van de 
menselijke waardigheid, de beginselen 
van gelijkheid en solidariteit [...]”,

Or. en

Amendement 7
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
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Visum 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het EU-actieplan inzake 
mensenrechten en democratie 2015-2019,

Or. en

Amendement 8
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Visum 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de Raad 
van 20 juni 2016 over kinderarbeid,

Or. en

Amendement 9
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Visum 17 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de Raad 
inzake “Naar een steeds duurzamere Unie 
in 2030” van 9 april 2019,

Or. en

Amendement 10
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Visum 17 quinquies (nieuw)



PE643.175v02-00 8/124 AM\1192586NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de Raad 
van 20 juni 2016 over het bedrijfsleven en 
mensenrechten,

Or. en

Amendement 11
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Visum 17 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de Raad 
over het actieplan inzake mensenrechten 
en democratie (2015-2019) van 20 juli 
2015,

Or. en

Amendement 12
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Visum 17 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de resolutie van het 
Europees Parlement van 12 december 
2018 over het jaarverslag 2017 over 
mensenrechten en democratie in de 
wereld en het beleid van de Europese 
Unie ter zake, waarin het Parlement 
“herinnert aan de inzet van de EU om 
mensenrechten en democratie centraal te 
stellen in haar betrekkingen met derde 
landen”,

Or. en



AM\1192586NL.docx 9/124 PE643.175v02-00

NL

Amendement 13
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Visum 17 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de resolutie van het 
Europees Parlement over het jaarverslag 
over mensenrechten en democratie in de 
wereld en het beleid van de Europese 
Unie ter zake 2015,

Or. en

Amendement 14
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Visum 17 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de verklaring van 17 mei 
2019 namens de EU-ambassadeur in 
Vietnam over de recente veroordelingen 
van Vu Thi Dung and Nguyen Thi Ngoc 
Suong,

Or. en

Amendement 15
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Visum 17 undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien advies nr. 2/15 van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie over de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
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Singapore, waarin het stelt dat 
hoofdstukken over handel en duurzame 
ontwikkeling een directe en onmiddellijke 
uitwerking op de handel hebben en dat 
een inbreuk op bepalingen inzake 
duurzame ontwikkeling de tegenpartij het 
recht verleent om de liberalisering waarin 
andere bepalingen van de 
vrijhandelsovereenkomst voorzien te 
beëindigen of op te schorten,

Or. en

Amendement 16
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Visum 17 duodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de economische effecten 
van de vrijhandelsovereenkomst tussen de 
EU en Vietnam1 bis,
_________________
1 bis 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201
9/february/tradoc_157686.pdf

Or. en

Amendement 17
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Visum 17 terdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de Raad 
van 17 juni 2016 over het versterken van 
het evenwicht in de farmaceutische 
systemen in de EU en haar lidstaten,
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Or. en

Amendement 18
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Visum 17 quaterdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de resolutie van het 
Europees Parlement van 2 maart 2017 
over de EU-opties voor een betere de 
toegang tot geneesmiddelen,

Or. en

Amendement 19
Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Dita Charanzová, Svenja Hahn

Ontwerpresolutie
Visum 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de universele periodieke 
toetsing van Vietnam van 2019 door de 
VN-Mensenrechtenraad,

Or. en

Amendement 20
Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat Vietnam een 
strategische partner van de Europese Unie 
is en dat de EU en Vietnam een 

A. overwegende dat Vietnam een 
strategische partner van de Europese Unie 
is en dat de EU en Vietnam een 
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gemeenschappelijke agenda hebben om 
groei en werkgelegenheid te stimuleren, 
het concurrentievermogen te verbeteren, 
armoede te bestrijden en de doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling (SDG’s) te 
verwezenlijken, en dat beide partijen sterk 
gehecht zijn aan open handel en het 
multilaterale handelsstelsel;

gemeenschappelijke agenda hebben om 
groei en werkgelegenheid te stimuleren, 
het concurrentievermogen te verbeteren, 
armoede te bestrijden en de doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling (SDG’s) te 
verwezenlijken, en dat beide partijen sterk 
gehecht zijn aan open handel en het 
multilaterale handelsstelsel; overwegende 
dat Vietnam nog steeds kampt met grote 
uitdagingen op het gebied van duurzame 
ontwikkeling, mensenrechten en het 
milieu, met name wat betreft de situatie 
van minderheden, fundamentele 
vrijheden, de niet-duurzame exploitatie 
van natuurlijke hulpbronnen zoals zand, 
visbestanden en hout, afvalbeheer en 
verontreiniging;

Or. en

Amendement 21
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat Vietnam een 
strategische partner van de Europese Unie 
is en dat de EU en Vietnam een 
gemeenschappelijke agenda hebben om 
groei en werkgelegenheid te stimuleren, 
het concurrentievermogen te verbeteren, 
armoede te bestrijden en de doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling (SDG’s) te 
verwezenlijken, en dat beide partijen sterk 
gehecht zijn aan open handel en het 
multilaterale handelsstelsel;

A. overwegende dat Vietnam een 
strategische partner van de Europese Unie 
is en dat de EU en Vietnam een 
gemeenschappelijke agenda hebben om 
groei en werkgelegenheid te stimuleren, 
het concurrentievermogen te verbeteren, 
armoede te bestrijden en de doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling (SDG’s) te 
verwezenlijken, en dat beide partijen sterk 
gehecht zijn aan open handel en het op 
regels gebaseerde multilaterale 
handelsstelsel;

Or. en

Amendement 22
Jörgen Warborn
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Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat Vietnam een 
strategische partner van de Europese Unie 
is en dat de EU en Vietnam een 
gemeenschappelijke agenda hebben om 
groei en werkgelegenheid te stimuleren, 
het concurrentievermogen te verbeteren, 
armoede te bestrijden en de doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling (SDG’s) te 
verwezenlijken, en dat beide partijen sterk 
gehecht zijn aan open handel en het 
multilaterale handelsstelsel;

A. overwegende dat Vietnam een 
strategische partner van de Europese Unie 
is en dat de EU en Vietnam een 
gemeenschappelijke agenda hebben om 
groei en werkgelegenheid te stimuleren, 
het concurrentievermogen te verbeteren, 
armoede te bestrijden en de doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling (SDG’s) te 
verwezenlijken, en dat beide partijen sterk 
gehecht zijn aan open, op regels 
gebaseerde handel en het multilaterale 
handelsstelsel;

Or. en

Amendement 23
Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat Vietnam ondanks 
de in 1986 geïnitieerde economische en 
politieke hervormingen nog steeds een 
eenpartijstaat is die fundamentele 
vrijheden zoals de vrijheid van vereniging, 
de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid 
van godsdienst en de persvrijheid niet 
erkent; overwegende dat het repressieve 
karakter van het regime en de ernstige en 
stelselmatige mensenrechtenschendingen 
in Vietnam door de Europese Dienst voor 
extern optreden zijn gedocumenteerd in 
het EU-jaarverslag over mensenrechten 
en democratie in de wereld voor 2018, 
waarin met name wordt gewezen op het 
stijgende aantal politieke gevangenen in 
het land;
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Or. en

Amendement 24
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat Vietnam nog 
steeds een eenpartijstaat is die wordt 
geregeerd door de Vietnamese 
communistische partij, die de mensen- en 
arbeidsrechten stelselmatig schendt;

Or. en

Amendement 25
Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat de Vietnamese 
autoriteiten in de resolutie van het 
Europees Parlement van 15 november 
2018 werden opgeroepen “alle repressieve 
wetten in te trekken, te herzien of te 
wijzigen, met name het wetboek van 
strafrecht”; overwegende dat Vietnam 
geen gehoor heeft gegeven aan deze 
oproep; overwegende dat Vietnam geen 
van de bij de laatste universele periodieke 
toetsing (in maart 2019) gedane 
aanbevelingen om onrechtmatige 
bepalingen van het wetboek van strafrecht 
te wijzigen of in te trekken, heeft 
geaccepteerd;

Or. en



AM\1192586NL.docx 15/124 PE643.175v02-00

NL

Amendement 26
Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat 
dwangarbeid onder gevangenen een punt 
van zorg blijft in Vietnam; overwegende 
dat het recente besluit van het Vietnamese 
ministerie van Openbare Veiligheid om 
7 000 gevangenen te laten werken voor 
particuliere ondernemingen in augustus 
2019 werd bekritiseerd door de 
Vietnamese nationale vergadering;

Or. en

Amendement 27
Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quinquies. overwegende dat de 
ratificatie van de IAO-kernverdragen 
door Vietnam is vertraagd en dat de 
ratificatie van nr. 87 nu gepland staat 
voor 2023, in plaats van 2020, zoals de 
Vietnamese ambassadeur bij de EU op 20 
februari 2018 aangaf tijdens de 
vergadering van de Commissie 
internationale handel van het Europees 
Parlement;

Or. en

Amendement 28
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi

Ontwerpresolutie
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Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat deze 
overeenkomst de tweede bilaterale 
handelsovereenkomst is die wordt 
gesloten tussen de EU en een lidstaat van 
de ASEAN, en een belangrijke opstap 
vormt naar een interregionale 
vrijhandelsovereenkomst; overwegende 
dat de overeenkomst, samen met de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
de Republiek Singapore waaraan het 
Parlement op 13 februari 2019 zijn 
goedkeuring heeft gehecht, tevens als 
ijkpunt zal dienen voor overeenkomsten 
waarover de EU momenteel onderhandelt 
met andere belangrijke economieën van 
de ASEAN;

Schrappen

Or. it

Amendement 29
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat deze 
overeenkomst de tweede bilaterale 
handelsovereenkomst is die wordt gesloten 
tussen de EU en een lidstaat van de 
ASEAN, en een belangrijke opstap vormt 
naar een interregionale 
vrijhandelsovereenkomst; overwegende 
dat de overeenkomst, samen met de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
de Republiek Singapore waaraan het 
Parlement op 13 februari 2019 zijn 
goedkeuring heeft gehecht, tevens als 
ijkpunt zal dienen voor overeenkomsten 
waarover de EU momenteel onderhandelt 
met andere belangrijke economieën van de 

B. overwegende dat deze 
overeenkomst de tweede bilaterale 
handelsovereenkomst is die wordt gesloten 
tussen de EU en een lidstaat van de 
ASEAN; overwegende dat de 
overeenkomst, samen met de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
de Republiek Singapore waaraan het 
Parlement op 13 februari 2019 zijn 
goedkeuring heeft gehecht, als ijkpunt 
dreigt te dienen voor overeenkomsten 
waarover de EU momenteel onderhandelt 
met andere belangrijke economieën van de 
ASEAN;
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ASEAN;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat volgens 
voorspellingen 90 % van de toekomstige 
economische groei buiten Europa en met 
name in Azië zal worden gegenereerd;

C. overwegende dat volgens 
voorspellingen 90 % van de toekomstige 
economische groei buiten Europa en voor 
een aanzienlijk deel in Azië zal worden 
gegenereerd;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat Vietnam in 2007 
is toegetreden tot de WTO en nu een van 
de meest open en op vrijhandel gerichte 
economieën ter wereld is, zoals blijkt uit de 
16 handelsovereenkomsten die Vietnam 
met 56 landen heeft gesloten;

D. overwegende dat Vietnam in 2007 
is toegetreden tot de WTO en nu een van 
de meest open en op vrijhandel gerichte 
economieën ter wereld is, zoals blijkt uit de 
16 handelsovereenkomsten die Vietnam 
met 56 landen heeft gesloten; overwegende 
dat de EU en Vietnam nog altijd zeer 
uiteenlopende standpunten hebben over 
politieke en burgerrechten, over de 
aanbevelingen van internationale 
mensenrechtenorganen over Vietnam en 
over de uitvoering van die aanbevelingen; 
overwegende dat de vrijheid van 
meningsuiting in Vietnam wordt 
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ingeperkt;

Or. en

Amendement 32
Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat Vietnam in 2007 
is toegetreden tot de WTO en nu een van 
de meest open en op vrijhandel gerichte 
economieën ter wereld is, zoals blijkt uit 
de 16 handelsovereenkomsten die Vietnam 
met 56 landen heeft gesloten;

D. overwegende dat Vietnam in 2007 
is toegetreden tot de WTO en nu een open 
en op vrijhandel gerichte economie is, 
zoals blijkt uit de 
16 handelsovereenkomsten die Vietnam 
met 56 landen heeft gesloten;

Or. en

Amendement 33
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat Vietnam een van 
de stichters is van het alomvattende en 
vooruitstrevende trans-Pacifische 
partnerschap (Comprehensive and 
Progressive Trans‑Pacific Partnership, 
CPTPP), en partij is bij de lopende 
onderhandelingen over het regionaal 
alomvattend economisch partnerschap 
(Regional Comprehensive Economic 
Partnership, RCEP);

E. overwegende dat Vietnam een van 
de stichters is van het alomvattende en 
vooruitstrevende trans-Pacifische 
partnerschap (Comprehensive and 
Progressive Trans‑Pacific Partnership, 
CPTPP), en partij is bij de lopende 
onderhandelingen over het regionaal 
alomvattend economisch partnerschap 
(Regional Comprehensive Economic 
Partnership, RCEP); overwegende dat 
Vietnam in het kader van het CPTPP, 
vóór de terugtrekking van de VS, had 
toegezegd om werknemers binnen vijf jaar 
na de ratificatie van de overeenkomst het 
recht te geven om onafhankelijke 
vakbonden op te richten; overwegende dat 
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in de tekst van de overeenkomst ook 
specifieke bepalingen van het 
arbeidswetboek werden aangewezen die 
Vietnam moest wijzigen om de 
toezeggingen gestand te doen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat Vietnam een van 
de stichters is van het alomvattende en 
vooruitstrevende trans-Pacifische 
partnerschap (Comprehensive and 
Progressive Trans‑Pacific Partnership, 
CPTPP), en partij is bij de lopende 
onderhandelingen over het regionaal 
alomvattend economisch partnerschap 
(Regional Comprehensive Economic 
Partnership, RCEP);

E. overwegende dat Vietnam een van 
de stichters is van het alomvattende en 
vooruitstrevende trans-Pacifische 
partnerschap (Comprehensive and 
Progressive Trans‑Pacific Partnership, 
CPTPP), en partij is bij de onlangs 
afgeronde onderhandelingen over het 
regionaal alomvattend economisch 
partnerschap (Regional Comprehensive 
Economic Partnership, RCEP);

Or. en

Amendement 35
Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat Vietnam een 
bloeiende, concurrerende en aangesloten 
economie is met bijna 100 miljoen burgers, 
een groeiende middenklasse en een jonge 
en dynamische beroepsbevolking;

F. overwegende dat Vietnam een 
bloeiende, concurrerende en aangesloten 
economie is met bijna 100 miljoen burgers, 
een groeiende middenklasse en een jonge 
en dynamische beroepsbevolking, 
ofschoon het land een economie met 
middellage inkomens blijft met specifieke 
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ontwikkelingsproblemen, zoals wordt 
geïllustreerd door de 116e plaats die 
Vietnam inneemt in de uit 189 landen 
bestaande menselijke-ontwikkelingsindex 
van het UNDP;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat Vietnam tevens 
een van de snelst groeiende landen in de 
ASEAN is met een gemiddeld 
groeipercentage van het bbp van ongeveer 
6,51 % tussen 2000 en 2018;

G. overwegende dat Vietnam tevens 
een van de snelst groeiende landen in de 
ASEAN is met een gemiddeld 
groeipercentage van het bbp van ongeveer 
6,51 % tussen 2000 en 2018; overwegende 
dat Vietnam in de komende jaren naar 
verwachting in een vergelijkbaar hoog 
tempo zal blijven groeien;

Or. en

Amendement 37
Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de EU momenteel 
de derde handelspartner van Vietnam is, na 
China en Zuid-Korea, en de op een na 
grootste exportmarkt na de VS; 
overwegende dat de uitvoer van de EU 
naar het land in de afgelopen tien jaar 
jaarlijks met gemiddeld 5 tot 7 % is 
gegroeid;

H. overwegende dat de EU momenteel 
de derde handelspartner van Vietnam is, na 
China en Zuid-Korea, en de op een na 
grootste exportmarkt na de VS; 
overwegende dat de uitvoer van de EU 
naar het land in de afgelopen tien jaar 
jaarlijks met naar schatting gemiddeld 5 
tot 7 % is gegroeid;

Or. en
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Amendement 38
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat in de 
economische-effectbeoordeling van de 
Commissie wordt geconcludeerd dat de 
export van EU-bedrijven tegen 2035 naar 
verwachting met 8 miljard EUR zal 
groeien en de Vietnamese export naar de 
EU met 15 miljard EUR, waardoor het 
handelstekort van de EU verder zou 
oplopen;

Or. en

Amendement 39
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat in de beoordeling 
van de effecten van deze 
vrijhandelsovereenkomst wordt verwacht 
dat het handelstekort van de EU met 
Vietnam, dat nu ongeveer 30 miljard EUR 
per jaar bedraagt, tegen 2035 zal oplopen 
als gevolg van de opschorting van de 
tarifaire en niet-tarifaire belemmeringen;

Or. en

Amendement 40
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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Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat het belangrijk is 
om de mogelijkheden die deze 
overeenkomst biedt, optimaal en op een zo 
inclusief mogelijke manier te benutten 
voor het bedrijfsleven en met name kmo's;

Or. en

Amendement 41
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat verkozen 
voorzitter Von der Leyen er in haar 
opdrachtbrief aan alle kandidaat-
commissarissen op aandringt dat iedere 
commissaris op zijn of haar beleidsterrein 
zorgt voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 42
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat Vietnam het 
Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten 
(ICCPR) in 1982 heeft geratificeerd; 
overwegende dat de uitvoering ervan nog 
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steeds ver onder de maat is, zoals wordt 
gemeld door vele internationale 
organisaties en ngo's;

Or. en

Amendement 43
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Overweging H quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H quater. overwegende dat de Raad 
bij herhaling heeft gevraagd om 
beleidscoherentie, om de opneming van de 
mensenrechten in de effectbeoordelingen 
van sectoraal beleid van de EU, zoals het 
handelsbeleid, en om meer inzet van de 
EU om een veilige en stimulerende 
omgeving te creëren waarin het 
maatschappelijk middenveld en 
onafhankelijke media tot bloei kunnen 
komen; overwegende dat de Raad heeft 
benadrukt “dat de toegang tot 
doeltreffende rechtsmiddelen voor 
slachtoffers van schendingen van de 
mensenrechten in het bedrijfsleven van 
cruciaal belang is”;

Or. en

Amendement 44
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging H quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H quater. overwegende dat er op 
1 januari 2019 een nieuwe 
cyberveiligheidswet in werking is 
getreden, die de ruimte voor de vreedzame 
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uitoefening van de vrijheid van 
meningsuiting mogelijk beperkt en 
aanzienlijke problemen met zich 
meebrengt voor aanbieders van internet 
en sociale media in het land;

Or. en

Amendement 45
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Overweging H quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H quinquies. overwegende dat de Raad 
heeft benadrukt “dat het in het belang van 
de EU is om, bij de uitvoering van de 
Agenda 2030 op coherente, alomvattende 
en doeltreffende wijze, een 
voortrekkersrol te blijven spelen”, 
aangezien die agenda een 
“overkoepelende prioriteit voor de EU 
[is], ten behoeve van haar burgers en om 
haar geloofwaardigheid binnen en buiten 
Europa te behouden”;

Or. en

Amendement 46
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging H quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H quinquies. overwegende dat de 
Europese Dienst voor extern optreden bij 
herhaling heeft gewezen op de negatieve 
ontwikkeling van de 
mensenrechtensituatie in Vietnam, 
laatstelijk tijdens de achtste 
mensenrechtendialoog EU-Vietnam in 



AM\1192586NL.docx 25/124 PE643.175v02-00

NL

maart 2019 en in verklaringen in mei en 
juni 2019;

Or. en

Amendement 47
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Overweging H sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H sexies. overwegende dat het 
Europees Parlement heeft benadrukt “dat 
steun voor democratische stelsels en het 
streven naar vrijheid van de volkeren de 
leidende beginselen moeten blijven voor 
de economische belangen van de EU” en 
“dat goederen die op haar grondgebied 
worden verhandeld volgens regelingen 
voor ethische certificering geen banden 
hebben met gedwongen arbeid en 
kinderarbeid”;

Or. en

Amendement 48
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Overweging H septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H septies. overwegende dat het 
Europees Parlement sterk heeft 
aangedrongen op de stelselmatige opname 
van mensenrechtenclausules in alle 
internationale overeenkomsten, met 
inbegrip van handels- en 
investeringsovereenkomsten, die zijn 
gesloten of zullen worden gesloten tussen 
de EU en derde landen; overwegende dat 
het Parlement enerzijds heeft verzocht om 
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“mechanismen voor voorafgaande 
controle, die worden ingezet voordat een 
kaderovereenkomst wordt gesloten en die 
als fundamenteel onderdeel van de 
overeenkomst een voorwaarde vormen 
voor de sluiting ervan”, en anderzijds om 
“mechanismen voor controle achteraf 
waarmee concreet gevolg kan worden 
gegeven aan schendingen van deze 
clausules”;

Or. en

Amendement 49
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Overweging H octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H octies. overwegende dat het aantal 
gewetensgevangenen is gestegen van 75 in 
2013 – bij aanvang van de 
onderhandelingen – naar 86 bij de 
inwerkingtreding van de partnerschaps- 
en samenwerkingsovereenkomst tussen de 
EU en Vietnam en naar 128 in 
2019; overwegende dat de 
mensenrechtensituatie regelmatig aan de 
orde is gesteld, waaronder in het kader 
van de bilaterale mensenrechtendialoog, 
zonder dat er betekenisvolle vooruitgang 
is geboekt;

Or. en

Amendement 50
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Overweging H nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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H nonies. overwegende dat de 
Europese Dienst voor extern optreden in 
mei 2019 – een maand voor de 
ondertekening van de 
vrijhandelsovereenkomst en investerings- 
en partnerschapsovereenkomst EU-
Vietnam – heeft gewaarschuwd voor een 
verregaande handhaving van de nationale 
veiligheidsbepalingen van het wetboek 
van strafrecht van 2015 en voor de 
voortzetting van de negatieve 
ontwikkeling waarbij Vietnamese burgers 
worden vervolgd en veroordeeld voor het 
vreedzaam en online uiten van hun 
mening, waarbij het land inbreuk pleegt 
op de internationale verplichtingen die 
Vietnam is aangegaan uit hoofde van de 
Vietnamese grondwet, de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens 
en het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten, en die 
volgens de Europese Unie volledig moeten 
worden geëerbiedigd1 bis;
_________________
1 bis 

https://eeas.europa.eu/delegations/vietna
m/62647/statement-behalf-eu-
ambassador-vietnam-recent-convictions-
ms-vu-thi-dung-and-ms-nguyen-thi_en

Or. en

Amendement 51
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Overweging H decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H decies. overwegende dat Vietnam 
alle aanbevelingen voor concrete acties 
om de mensenrechtensituatie te 
verbeteren, zoals gedaan in de laatste 
universele periodieke toetsing van de VN 
van maart 2019, officieel van de hand 
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heeft gewezen;

Or. en

Amendement 52
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Overweging H undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H undecies. overwegende dat Vietnam 
in 2019 de 81e plaats bezette van de 
onderzochte 126 landen op de 
rechtsstaatindex van het World Justice 
Project Rule1 bis wat betreft openheid van 
de overheid (beoordeeld aan de hand van 
de volgende vier dimensies: gepubliceerde 
wetten en overheidsgegevens, recht op 
informatie, burgerparticipatie en 
klachtenmechanismen);
_________________
1 bis https://worldjusticeproject.org/our-
work/research-and-data/wjp-rule-law-
index-2019

Or. en

Amendement 53
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Overweging H duodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H duodecies. overwegende dat Vietnam 
in de persvrijheidindex van Reporters 
Without Borders in 20191 bis de 176e 
plaats innam van 180 landen; 
overwegende dat deze tegenvallende score 
te verklaren is uit de gevangenneming van 
ongeveer dertig journalisten en bloggers 
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op grond van een al te ruime toepassing 
van de artikelen 79, 88 en 258 van het 
wetboek van strafrecht, volgens welke 
“propaganda tegen de staat” en “misbruik 
van de rechten op vrijheid en democratie 
om de belangen van de staat te bedreigen” 
worden bestraft met lange 
gevangenisstraffen;
_________________
1 bis https://rsf.org/en/ranking_table

Or. en

Amendement 54
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Overweging H terdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H terdecies. overwegende dat ongeveer 
1,75 miljoen werkende kinderen – oftewel 
9,6 % van alle kinderen in het land – 
worden beschouwd als kindarbeiders, en 
dat ongeveer 67 % van hen in de 
landbouw werkt, 15,7 % in de bouw- en 
productiesector en 16,7 % in de 
dienstverlening1 bis; overwegende dat 
tegen december 2019 een actualisering 
van deze cijfers en een routekaart om 
kinderarbeid tegen 2025 uit te roeien en 
gedwongen arbeid, moderne slavernij en 
mensenhandel tegen 2030 te elimineren 
worden verwacht; overwegende dat 
verkozen voorzitter Von der Leyen een 
nultolerantiebenadering van kinderarbeid 
heeft genoemd als een fundamenteel en 
horizontaal principe van de Commissie;
_________________
1 bis 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---asia/---ro-bangkok/---ilo-
hanoi/documents/publication/wcms_2378
33.pdf
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Or. en

Amendement 55
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Overweging H quaterdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H quaterdecies. overwegende dat het 
Europees Parlement in 2011 een resolutie 
heeft aangenomen over de uitbreiding van 
de tariefpreferenties naar uit Oezbekistan 
ingevoerd textiel, waarin het in 
herinnering brengt dat “op basis van de 
beginselen en de doelstellingen van het 
externe optreden van de Unie, de EU de 
morele verantwoordelijkheid heeft haar 
invloed als een van [de] belangrijkste 
handelspartners en grote importeur [...] 
aan te wenden”, en dat de overeenkomst 
derhalve niet kan worden gezien als een 
uitsluitend handel- en 
investeringsgerelateerde overeenkomst 
zolang er zorgen bestaan over de 
mensenrechten; overwegende dat de 
verslechtering van de situatie sinds de 
start van de onderhandelingen in 2012, 
ondanks de inwerkingtreding van de 
partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst in 2016, tot 
een vergelijkbare conclusie leidt;

Or. en

Amendement 56
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Overweging H quindecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H quindecies. overwegende dat Vietnam 
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in 2017 een gele kaart heeft gekregen uit 
hoofde van Verordening (EG) 
nr. 1005/2008 van de Raad houdende de 
totstandbrenging van een communautair 
systeem om illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij te 
voorkomen, tegen te gaan en te 
beëindigen; overwegende dat deze niet-
duurzame praktijken neerkomen op een 
inbreuk op artikel 13, lid 9, van het 
hoofdstuk over handel en duurzame 
ontwikkeling; overwegende dat Vietnam 
momenteel met de EU werkt aan deze 
kwestie op basis van negen aanbevelingen 
die zijn gedaan in het kader van de gele 
kaart en onlangs een nieuwe kaderwet 
inzake visserij en bijbehorende 
uitvoeringshandelingen heeft 
aangenomen;

Or. en

Amendement 57
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Overweging H sexdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H sexdecies. overwegende dat de Raad 
en het Europees Parlement hebben 
onderstreept hoe belangrijk het is dat er 
tijdig generieke geneesmiddelen en 
biosimilaire geneesmiddelen beschikbaar 
zijn om de concurrentie te vergroten, de 
prijzen te verlagen, de toegang van 
patiënten tot farmaceutische 
behandelingen te vergemakkelijken en de 
nationale gezondheidsstelsels duurzamer 
te maken; 

Or. en

Amendement 58
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Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. merkt op dat ouderwetse 
handelsovereenkomsten, gezien het 
groeiende protectionisme en de 
gerechtvaardigde zorgen van burgers over 
klimaatverandering en oneerlijke 
globalisering, niet langer verdedigbaar 
zijn, en betreurt dat de EU de kans heeft 
gemist om in deze uitdagende tijd 
strengere mensenrechten- en 
duurzaamheidsbepalingen op te nemen in 
deze vrijhandelsovereenkomst;

Or. en

Amendement 59
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderstreept dat de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam de 
meest ambitieuze en uitgebreide 
vrijhandelsovereenkomst is die de EU ooit 
met een ontwikkelingsland heeft gesloten 
en als referentie dient voor de 
samenwerking van de EU met 
ontwikkelingslanden;

1. onderstreept dat de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam de 
meest uitgebreide vrijhandelsovereenkomst 
is die de EU ooit met een 
ontwikkelingsland heeft gesloten;

Or. en

Amendement 60
Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. onderstreept dat de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam de 
meest ambitieuze en uitgebreide 
vrijhandelsovereenkomst is die de EU ooit 
met een ontwikkelingsland heeft gesloten 
en als referentie dient voor de 
samenwerking van de EU met 
ontwikkelingslanden;

1. onderstreept dat de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam de 
meest ambitieuze en uitgebreide 
vrijhandelsovereenkomst is die de EU ooit 
met een ontwikkelingsland heeft gesloten 
en als referentie dient voor de 
samenwerking van de EU met 
ontwikkelingslanden en in het bijzonder 
met de ASEAN-regio;

Or. en

Amendement 61
Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderstreept dat de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam de 
meest ambitieuze en uitgebreide 
vrijhandelsovereenkomst is die de EU ooit 
met een ontwikkelingsland heeft gesloten 
en als referentie dient voor de 
samenwerking van de EU met 
ontwikkelingslanden;

1. is ingenomen met het feit dat de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam de 
meest ambitieuze en uitgebreide 
vrijhandelsovereenkomst is die de EU ooit 
met een ontwikkelingsland heeft gesloten 
en vindt dat deze als referentie moet 
dienen voor de samenwerking van de EU 
met ontwikkelingslanden;

Or. en

Amendement 62
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderstreept dat de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam de 
meest ambitieuze en uitgebreide 

1. wijst erop dat de 
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en 
Vietnam de meest uitgebreide en 
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vrijhandelsovereenkomst is die de EU ooit 
met een ontwikkelingsland heeft gesloten 
en als referentie dient voor de 
samenwerking van de EU met 
ontwikkelingslanden;

ambitieuze overeenkomst is die de EU ooit 
met een ontwikkelingsland heeft gesloten; 
herinnert eraan dat Vietnam nog steeds 
begunstigde is van het SAP van de EU;

Or. en

Amendement 63
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. onderstreept dat de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam de 
meest ambitieuze en uitgebreide 
vrijhandelsovereenkomst is die de EU ooit 
met een ontwikkelingsland heeft gesloten 
en als referentie dient voor de 
samenwerking van de EU met 
ontwikkelingslanden;

1. onderstreept dat de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam de 
meest moderne, ambitieuze en uitgebreide 
vrijhandelsovereenkomst is die de EU ooit 
met een ontwikkelingsland heeft gesloten 
en als referentie dient voor de 
samenwerking van de EU met 
ontwikkelingslanden;

Or. en

Amendement 64
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. herinnert eraan dat Vietnam deel 
uitmaakt van het systeem van algemene 
preferenties (SAP) en dat de 
handelsbalans van de uitwisselingen 
tussen de EU en Vietnam negatief is voor 
de Europese Unie met een invoer uit 
Vietnam ter waarde van 38,2 miljard EUR 
en een uitvoer ter waarde van slechts 11,1 
miljard EUR in 2018;
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Or. it

Amendement 65
Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat de onderhandelingen 
in juni 2012 zijn begonnen en in december 
2015 na 14 onderhandelingsronden werden 
afgerond, en betreurt de daaropvolgende 
vertragingen bij de ondertekening en 
ratificatie van de overeenkomst;

2. merkt op dat de onderhandelingen 
in juni 2012 zijn begonnen en in december 
2015 na 14 onderhandelingsronden werden 
afgerond, en betreurt de daaropvolgende 
vertragingen bij de ondertekening en 
ratificatie van de overeenkomst, met name 
de vertraging van de Raad om het 
Parlement tijdig voor de Europese 
verkiezingen te vragen om goedkeuring;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat de onderhandelingen 
in juni 2012 zijn begonnen en in december 
2015 na 14 onderhandelingsronden werden 
afgerond, en betreurt de daaropvolgende 
vertragingen bij de ondertekening en 
ratificatie van de overeenkomst;

2. merkt op dat de onderhandelingen 
in juni 2012 zijn begonnen en in december 
2015 na 14 onderhandelingsronden werden 
afgerond, en betreurt de daaropvolgende 
vertragingen bij de ondertekening en 
ratificatie van de overeenkomst; meent dat 
verdere vertragingen de geostrategische 
ambities van de EU in de ASEAN-regio 
ernstig kunnen ondermijnen;

Or. en

Amendement 67
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Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat de onderhandelingen 
in juni 2012 zijn begonnen en in december 
2015 na 14 onderhandelingsronden werden 
afgerond, en betreurt de daaropvolgende 
vertragingen bij de ondertekening en 
ratificatie van de overeenkomst;

2. merkt op dat de onderhandelingen 
in juni 2012 zijn begonnen en in december 
2015 na 14 onderhandelingsronden werden 
afgerond, en betreurt het besluit van de 
Commissie om geen beoordeling uit te 
voeren van de mensenrechteneffecten, 
ofschoon er vier jaar is verstreken tussen 
het politieke besluit en de ondertekening 
van de overeenkomsten;

Or. en

Amendement 68
Emmanuel Maurel, Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat de onderhandelingen 
in juni 2012 zijn begonnen en in december 
2015 na 14 onderhandelingsronden werden 
afgerond, en betreurt de daaropvolgende 
vertragingen bij de ondertekening en 
ratificatie van de overeenkomst;

2. merkt op dat de onderhandelingen 
in juni 2012 zijn begonnen en in december 
2015 na 14 onderhandelingsronden werden 
afgerond, maar wenst toch dat de leden 
van de Commissie INTA en het Europees 
Parlement als geheel, die niet 
verantwoordelijk zijn voor deze 
vertragingen, alle tijd nemen die nodig is 
om de overeenkomst zorgvuldig te 
bestuderen;

Or. en

Amendement 69
Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. merkt op dat de onderhandelingen 
in juni 2012 zijn begonnen en in december 
2015 na 14 onderhandelingsronden werden 
afgerond, en betreurt de daaropvolgende 
vertragingen bij de ondertekening en 
ratificatie van de overeenkomst;

2. merkt op dat de onderhandelingen 
in juni 2012 zijn begonnen en in december 
2015 na 14 onderhandelingsronden werden 
afgerond;

Or. en

Amendement 70
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. onderstreept dat Vietnam een van 
de stichters is van de TPP en partij is bij 
de onderhandelingen voor het RCEP; 
herinnert eraan dat Vietnam 
verschillende vrijhandelsovereenkomsten 
heeft afgesloten met andere lidstaten van 
de ASEAN binnen de regio; wijst daarom 
op het potentiële risico dat door Vietnam 
producten, in het bijzonder 
landbouwproducten, worden ingevoerd 
die van verdachte oorsprong zijn en 
mogelijk ook uit landen komen waarmee 
Europa geen rechtstreekse akkoorden 
heeft; benadrukt daarom het belang van 
de invoering van doeltreffende 
controlesystemen om de veiligheid en de 
oorsprong van uit Vietnam ingevoerde 
producten te waarborgen;

Or. it

Amendement 71
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept het economisch en 
strategisch belang van deze overeenkomst, 
aangezien de EU en Vietnam een 
gemeenschappelijke agenda en 
gemeenschappelijke waarden delen: groei 
en werkgelegenheid stimuleren, 
concurrentievermogen verbeteren, 
armoede bestrijden en vooruitgang maken 
bij het verwezenlijken van de 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling;

Schrappen

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept het economisch en 
strategisch belang van deze overeenkomst, 
aangezien de EU en Vietnam een 
gemeenschappelijke agenda en 
gemeenschappelijke waarden delen: groei 
en werkgelegenheid stimuleren, 
concurrentievermogen verbeteren, armoede 
bestrijden en vooruitgang maken bij het 
verwezenlijken van de doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling;

3. onderstreept het economisch en 
strategisch belang van deze overeenkomst, 
aangezien de EU en Vietnam een 
gemeenschappelijke agenda en 
gemeenschappelijke waarden delen: groei 
en werkgelegenheid stimuleren, 
concurrentievermogen verbeteren, armoede 
bestrijden en vooruitgang maken bij het 
verwezenlijken van de doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling; benadrukt 
de geopolitieke aspecten waardoor de EU-
partners in het Verre Oosten belangrijke 
samenwerkingspartners zijn in een 
complexe lokale geo-economische 
context;

Or. en
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Amendement 73
Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept het economisch en 
strategisch belang van deze overeenkomst, 
aangezien de EU en Vietnam een 
gemeenschappelijke agenda en 
gemeenschappelijke waarden delen: groei 
en werkgelegenheid stimuleren, 
concurrentievermogen verbeteren, armoede 
bestrijden en vooruitgang maken bij het 
verwezenlijken van de doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling;

3. onderstreept het economisch en 
strategisch belang van deze overeenkomst, 
die alleen zal slagen als de agenda en de 
waarden van de EU en Vietnam op het 
gebied van duurzame ontwikkeling 
hiermee op een lijn worden gebracht: 
groei en werkgelegenheid stimuleren, 
concurrentievermogen verbeteren, armoede 
bestrijden, vooruitgang maken bij het 
verwezenlijken van de doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling en de 
werknemersrechten en de fundamentele 
vrijheden ondersteunen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept het economisch en 
strategisch belang van deze overeenkomst, 
aangezien de EU en Vietnam een 
gemeenschappelijke agenda en 
gemeenschappelijke waarden delen: groei 
en werkgelegenheid stimuleren, 
concurrentievermogen verbeteren, armoede 
bestrijden en vooruitgang maken bij het 
verwezenlijken van de doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling;

3. onderstreept het economisch en 
strategisch belang van deze overeenkomst, 
aangezien de EU en Vietnam een 
gemeenschappelijke agenda delen: groei en 
werkgelegenheid stimuleren, 
concurrentievermogen verbeteren, armoede 
bestrijden en vooruitgang maken bij het 
verwezenlijken van de doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling, en van het 
bevorderen van een op regels gebaseerd 
multilateraal, internationaal 
handelsstelsel;

Or. en
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Amendement 75
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept het economisch en 
strategisch belang van deze overeenkomst, 
aangezien de EU en Vietnam een 
gemeenschappelijke agenda en 
gemeenschappelijke waarden delen: groei 
en werkgelegenheid stimuleren, 
concurrentievermogen verbeteren, armoede 
bestrijden en vooruitgang maken bij het 
verwezenlijken van de doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling;

3. onderstreept het economisch en 
strategisch belang van deze overeenkomst, 
aangezien de EU en Vietnam 
gemeenschappelijke doelen delen: groei en 
werkgelegenheid stimuleren, 
concurrentievermogen verbeteren, armoede 
bestrijden en vooruitgang maken bij het 
verwezenlijken van de doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling, en 
aangezien Vietnam probeert om minder 
afhankelijk te worden van China;

Or. en

Amendement 76
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept het economisch en 
strategisch belang van deze overeenkomst, 
aangezien de EU en Vietnam een 
gemeenschappelijke agenda en 
gemeenschappelijke waarden delen: groei 
en werkgelegenheid stimuleren, 
concurrentievermogen verbeteren, armoede 
bestrijden en vooruitgang maken bij het 
verwezenlijken van de doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling;

3. onderstreept het economisch en 
strategisch belang van deze overeenkomst, 
aangezien de EU en Vietnam een 
gemeenschappelijke agenda en 
gemeenschappelijke waarden delen: groei 
en werkgelegenheid stimuleren, 
concurrentievermogen verbeteren, armoede 
bestrijden, op regels gebaseerde 
internationale handel stimuleren en 
vooruitgang maken bij het verwezenlijken 
van de doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling;

Or. en
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Amendement 77
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept het economisch en 
strategisch belang van deze overeenkomst, 
aangezien de EU en Vietnam een 
gemeenschappelijke agenda en 
gemeenschappelijke waarden delen: groei 
en werkgelegenheid stimuleren, 
concurrentievermogen verbeteren, armoede 
bestrijden en vooruitgang maken bij het 
verwezenlijken van de doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling;

3. onderstreept het economisch en 
strategisch belang van een partnerschap, 
aangezien de EU en Vietnam een 
gemeenschappelijke agenda delen: groei en 
werkgelegenheid stimuleren, 
concurrentievermogen verbeteren, armoede 
bestrijden en de doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling verwezenlijken;

Or. en

Amendement 78
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept het economisch en 
strategisch belang van deze overeenkomst, 
aangezien de EU en Vietnam een 
gemeenschappelijke agenda en 
gemeenschappelijke waarden delen: groei 
en werkgelegenheid stimuleren, 
concurrentievermogen verbeteren, armoede 
bestrijden en vooruitgang maken bij het 
verwezenlijken van de doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling;

3. onderstreept het economisch en 
strategisch belang en de waarde van deze 
overeenkomst, aangezien de EU en 
Vietnam een gemeenschappelijke agenda 
en gemeenschappelijke waarden delen: 
groei en werkgelegenheid stimuleren, 
concurrentievermogen verbeteren, armoede 
bestrijden en vooruitgang maken bij het 
verwezenlijken van de doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling;

Or. en
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Amendement 79
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderstreept het economisch en 
strategisch belang van deze overeenkomst, 
aangezien de EU en Vietnam een 
gemeenschappelijke agenda en 
gemeenschappelijke waarden delen: groei 
en werkgelegenheid stimuleren, 
concurrentievermogen verbeteren, armoede 
bestrijden en vooruitgang maken bij het 
verwezenlijken van de doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling;

3. onderstreept het economisch en 
strategisch belang van deze overeenkomst, 
aangezien de EU en Vietnam een 
gemeenschappelijke agenda delen: groei en 
werkgelegenheid stimuleren, 
concurrentievermogen verbeteren, armoede 
bestrijden en vooruitgang maken bij het 
verwezenlijken van de doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling;

Or. it

Amendement 80
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat EU-
handelsovereenkomsten ten dienste van 
de duurzame ontwikkeling voor burgers 
moeten staan en consumenten, 
werknemers en het milieu moeten 
beschermen, goede banen moeten 
creëren, de EU-normen moeten 
handhaven en het witwassen van geld, 
belastingontduiking en de financiering 
van terrorisme moeten bestrijden, 
openbare diensten moeten beschermen en 
democratische procedures moeten 
eerbiedigen, waarbij de EU-
exportmogelijkheden worden bevorderd; 
dientengevolge is een fundamentele 
ommekeer in het huidige 
handelsparadigma uitermate belangrijk, 
waarbij duurzaamheid op gelijke voet met 
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economische belangen komt te staan;

Or. en

Amendement 81
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. onderstreept hoe belangrijk de 
overeenkomst is voor het 
concurrentievermogen van EU-bedrijven 
in de regio; merkt op dat Europese 
ondernemingen steeds meer concurrentie 
krijgen van landen waarmee Vietnam al 
vrijhandelsovereenkomsten heeft gesloten, 
met name het alomvattende en 
vooruitstrevende trans-Pacifische 
partnerschap (CPTPP);

Or. en

Amendement 82
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. benadrukt hoe belangrijk het is dat 
de cyberveiligheidswet tijdig voordat de 
EU de overeenkomst ratificeert in 
overeenstemming wordt gebracht met de 
internationale 
mensenrechtenverplichtingen van 
Vietnam;

Or. en
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Amendement 83
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quater. betreurt het feit dat er vóór 
de start van onderhandelingen nooit een 
mensenrechteneffectbeoordeling is 
uitgevoerd, ondanks herhaalde verzoeken 
van het Europees Parlement en ernstige 
bezorgdheid over de bescherming van de 
mensenrechten in Vietnam, met name 
naar aanleiding van het besluit van de 
Europese Ombudsman van 26 februari 
2016, waarin werd geconcludeerd dat de 
weigering van de Commissie om de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam te 
onderwerpen aan een voorafgaande 
mensenrechteneffectbeoordeling 
onrechtmatig is en neerkomt op 
wanbestuur;

Or. en

Amendement 84
Christophe Hansen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ervan overtuigd dat de 
overeenkomst een verdere stap is in de 
richting van strenge normen en regels in de 
ASEAN-regio, en het pad zal effenen voor 
een toekomstige interregionale handels- en 
investeringsovereenkomst; wijst erop dat 
de overeenkomst ook een sterk signaal ten 
gunste van open en vrije handel doet 
uitgaan, nu het protectionisme in opmars is 
en het op regels gebaseerde multilaterale 
handelsstelsel onder druk staat;

4. is ervan overtuigd dat de 
overeenkomst een verdere stap is in de 
richting van strenge normen en regels in de 
ASEAN-regio, en het pad zal effenen voor 
een toekomstige interregionale handels- en 
investeringsovereenkomst; wijst erop dat 
de overeenkomst ook een sterk signaal ten 
gunste van open en vrije handel doet 
uitgaan, nu het protectionisme in opmars is 
en het op regels gebaseerde multilaterale 
handelsstelsel onder druk staat; benadrukt 
dat de recente afronding van de op teksten 
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gebaseerde onderhandelingen over het 
regionaal alomvattend economisch 
partnerschap (RCEP) en de 
inwerkingtreding van het alomvattende en 
vooruitstrevende trans-Pacifische 
partnerschap (CPTPP) op 30 december 
2018, overeenkomsten waarbij Vietnam 
partij is, het voor de EU in geopolitiek en 
economisch opzicht noodzakelijker maken 
om haar betrokkenheid bij de ASEAN-
regio te vergroten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ervan overtuigd dat de 
overeenkomst een verdere stap is in de 
richting van strenge normen en regels in de 
ASEAN-regio, en het pad zal effenen voor 
een toekomstige interregionale handels- en 
investeringsovereenkomst; wijst erop dat 
de overeenkomst ook een sterk signaal ten 
gunste van open en vrije handel doet 
uitgaan, nu het protectionisme in opmars is 
en het op regels gebaseerde multilaterale 
handelsstelsel onder druk staat;

4. is ervan overtuigd dat de 
overeenkomst een verdere stap is in de 
richting van strenge normen en regels in de 
ASEAN-regio, en het pad zal effenen voor 
een toekomstige interregionale handels- en 
investeringsovereenkomst; wijst erop dat 
de overeenkomst ook een sterk signaal ten 
gunste van open en vrije handel doet 
uitgaan, nu het protectionisme in opmars is 
en het op regels gebaseerde multilaterale 
handelsstelsel onder druk staat; wijst erop 
dat de overeenkomst de EU helpt om haar 
positie in de ASEAN-regio te versterken 
en in staat stelt om haar normen en 
waarden te bevorderen in de regio; 
herhaalt zijn volledige steun voor 
multilateralisme en het belang om de 
WTO duurzaam en ambitieus te 
hervormen zodat die kan zorgen voor een 
op regels gebaseerde internationale 
handel;

Or. en
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Amendement 86
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ervan overtuigd dat de 
overeenkomst een verdere stap is in de 
richting van strenge normen en regels in de 
ASEAN-regio, en het pad zal effenen voor 
een toekomstige interregionale handels- 
en investeringsovereenkomst; wijst erop 
dat de overeenkomst ook een sterk signaal 
ten gunste van open en vrije handel doet 
uitgaan, nu het protectionisme in opmars 
is en het op regels gebaseerde 
multilaterale handelsstelsel onder druk 
staat;

4. hoopt dat de overeenkomst een 
verdere stap zal zijn in de richting van 
strenge normen en regels in de ASEAN-
regio;

Or. it

Amendement 87
Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ervan overtuigd dat de 
overeenkomst een verdere stap is in de 
richting van strenge normen en regels in de 
ASEAN-regio, en het pad zal effenen voor 
een toekomstige interregionale handels- en 
investeringsovereenkomst; wijst erop dat 
de overeenkomst ook een sterk signaal ten 
gunste van open en vrije handel doet 
uitgaan, nu het protectionisme in opmars is 
en het op regels gebaseerde multilaterale 
handelsstelsel onder druk staat;

4. is ervan overtuigd dat de 
overeenkomst een verdere stap is in de 
richting van strenge normen en regels in de 
ASEAN-regio, en het pad zal effenen voor 
een toekomstige interregionale handels- en 
investeringsovereenkomst; wijst erop dat 
de overeenkomst ook een sterk signaal ten 
gunste van open en vrije handel doet 
uitgaan, nu het protectionisme in opmars is 
en het op regels gebaseerde multilaterale 
handelsstelsel onder druk staat; wijst op de 
constructieve rol die de EU in de ASEAN-
regio speelt en op haar strategische 
belang als een overtuigd pleitbezorgster 
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van een multilateraal, op regels gebaseerd 
handelsstelsel;

Or. en

Amendement 88
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ervan overtuigd dat de 
overeenkomst een verdere stap is in de 
richting van strenge normen en regels in de 
ASEAN-regio, en het pad zal effenen voor 
een toekomstige interregionale handels- en 
investeringsovereenkomst; wijst erop dat 
de overeenkomst ook een sterk signaal ten 
gunste van open en vrije handel doet 
uitgaan, nu het protectionisme in opmars is 
en het op regels gebaseerde multilaterale 
handelsstelsel onder druk staat;

4. is ervan overtuigd dat de 
overeenkomst een verdere stap is in de 
richting van strenge normen en regels in de 
ASEAN-regio, en het pad zal effenen voor 
een toekomstige interregionale handels- en 
investeringsovereenkomst; wijst erop dat 
de overeenkomst ook een sterk signaal ten 
gunste van open en vrije handel doet 
uitgaan, nu het protectionisme in opmars is 
en het op regels gebaseerde multilaterale 
handelsstelsel onder druk staat, maar 
betreurt dat er ondanks de scherpe kritiek 
op de wereldhandelsorde geen 
significante wijzigingen worden 
aangebracht in de EU-regels inzake 
handelsliberalisering;

Or. en

Amendement 89
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ervan overtuigd dat de 
overeenkomst een verdere stap is in de 
richting van strenge normen en regels in de 
ASEAN-regio, en het pad zal effenen voor 
een toekomstige interregionale handels- 

4. is ervan overtuigd dat een 
partnerschap een verdere stap kan zijn in 
de richting van strenge normen en regels in 
de ASEAN-regio, maar wijst erop dat deze 
overeenkomst een sterk signaal ten gunste 
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en investeringsovereenkomst; wijst erop 
dat de overeenkomst ook een sterk signaal 
ten gunste van open en vrije handel doet 
uitgaan, nu het protectionisme in opmars 
is en het op regels gebaseerde 
multilaterale handelsstelsel onder druk 
staat;

van de onbeperkte handel in goederen doet 
uitgaan in het licht van de huidige niet-
duurzame en schadelijke globalisering;

Or. en

Amendement 90
Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ervan overtuigd dat de 
overeenkomst een verdere stap is in de 
richting van strenge normen en regels in de 
ASEAN-regio, en het pad zal effenen voor 
een toekomstige interregionale handels- en 
investeringsovereenkomst; wijst erop dat 
de overeenkomst ook een sterk signaal ten 
gunste van open en vrije handel doet 
uitgaan, nu het protectionisme in opmars is 
en het op regels gebaseerde multilaterale 
handelsstelsel onder druk staat;

4. is ervan overtuigd dat de 
overeenkomst, samen met de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Singapore, 
een verdere stap is in de richting van 
strenge normen en regels in de ASEAN-
regio, en het pad zal effenen voor een 
toekomstige interregionale handels- en 
investeringsovereenkomst; wijst erop dat 
de overeenkomst ook een sterk signaal ten 
gunste van open en vrije handel doet 
uitgaan, nu het protectionisme in opmars is 
en het op regels gebaseerde multilaterale 
handelsstelsel onder druk staat;

Or. en

Amendement 91
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ervan overtuigd dat de 
overeenkomst een verdere stap is in de 
richting van strenge normen en regels in de 

4. is ervan overtuigd dat de 
overeenkomst een verdere stap is in de 
richting van strenge normen en regels in de 
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ASEAN-regio, en het pad zal effenen voor 
een toekomstige interregionale handels- en 
investeringsovereenkomst; wijst erop dat 
de overeenkomst ook een sterk signaal ten 
gunste van open en vrije handel doet 
uitgaan, nu het protectionisme in opmars is 
en het op regels gebaseerde multilaterale 
handelsstelsel onder druk staat;

ASEAN-regio, en het pad zal effenen voor 
een toekomstige interregionale handels- en 
investeringsovereenkomst; wijst erop dat 
de overeenkomst ook een sterk signaal ten 
gunste van vrije, eerlijke en wederzijdse 
handel doet uitgaan, nu het protectionisme 
in opmars is en het op regels gebaseerde 
multilaterale handelsstelsel onder druk 
staat;

Or. en

Amendement 92
Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ervan overtuigd dat de 
overeenkomst een verdere stap is in de 
richting van strenge normen en regels in de 
ASEAN-regio, en het pad zal effenen voor 
een toekomstige interregionale handels- en 
investeringsovereenkomst; wijst erop dat 
de overeenkomst ook een sterk signaal ten 
gunste van open en vrije handel doet 
uitgaan, nu het protectionisme in opmars 
is en het op regels gebaseerde multilaterale 
handelsstelsel onder druk staat;

4. hoopt dat de overeenkomst een 
verdere stap is in de richting van strenge 
normen en regels in de ASEAN-regio, en 
het pad zal effenen voor een toekomstige 
interregionale handels- en 
investeringsovereenkomst; wijst erop dat 
deze overeenkomst is gesloten tegen de 
achtergrond van groeiend protectionisme 
en grote druk op het op regels gebaseerde 
multilaterale handelsstelsel;

Or. en

Amendement 93
Emmanuel Maurel, Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat met de overeenkomst 
meer dan 99 % van alle heffingen zullen 
verdwijnen9; merkt opdat Vietnam bij de 

5. benadrukt dat met de overeenkomst 
meer dan 99 % van alle heffingen zal 
verdwijnen9; concludeert dat dit voor 
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inwerkingtreding 65 % van de 
invoerrechten op de uitvoer van de EU naar 
Vietnam zal schrappen, terwijl de rest van 
de heffingen over een periode van tien jaar 
geleidelijk zal worden afgebouwd; merkt 
tevens op dat de EU bij de 
inwerkingtreding 71 % van haar invoer 
rechtenvrij zal maken en dat na zeven jaar 
99 % van de invoer rechtenvrij zal zijn; 
wijst erop dat de overeenkomst ook 
specifieke bepalingen zal bevatten over 
niet-tarifaire belemmeringen voor uitvoer 
uit de EU;

Europese bedrijven een stimulans zal zijn 
om fabrieken en banen van Europa te 
verplaatsen naar Vietnam, waardoor in 
onze eigen productiesector nog meer 
banen worden vernietigd; merkt op dat 
Vietnam bij de inwerkingtreding 65 % van 
de invoerrechten op de uitvoer van de EU 
naar Vietnam zal schrappen, terwijl de rest 
van de heffingen over een periode van tien 
jaar geleidelijk zal worden afgebouwd; 
merkt tevens op dat de EU bij de 
inwerkingtreding 71 % van haar invoer 
rechtenvrij zal maken en dat na zeven jaar 
99 % van de invoer rechtenvrij zal zijn; 
wijst erop dat de overeenkomst ook 
specifieke bepalingen zal bevatten over 
niet-tarifaire belemmeringen voor uitvoer 
uit de EU;

_________________ _________________
9 Uitvoer van de EU naar Vietnam: 65 % 
van de invoerrechten verdwijnen zodra de 
vrijhandelsovereenkomst in werking treedt. 
De rest wordt over een periode van tien 
jaar geleidelijk afgebouwd (zo zullen 
bijvoorbeeld de invoerrechten op auto’s 
voor de volledige periode van tien jaar 
worden gehandhaafd om de Vietnamese 
motorvoertuigensector tegen Europese 
concurrentie te beschermen). Uitvoer van 
Vietnam naar de EU: 71 % van de 
invoerrechten verdwijnen zodra de 
overeenkomst in werking treedt; de rest 
wordt over een periode van maximaal 
zeven jaar afgebouwd.

9 Uitvoer van de EU naar Vietnam: 65 % 
van de invoerrechten verdwijnt zodra de 
vrijhandelsovereenkomst in werking treedt. 
De rest wordt over een periode van tien 
jaar geleidelijk afgebouwd (zo zullen 
bijvoorbeeld de invoerrechten op auto’s 
voor de volledige periode van tien jaar 
worden gehandhaafd om de Vietnamese 
motorvoertuigensector tegen Europese 
concurrentie te beschermen). Uitvoer van 
Vietnam naar de EU: 71 % van de 
invoerrechten verdwijnt zodra de 
overeenkomst in werking treedt; de rest 
wordt over een periode van maximaal 
zeven jaar afgebouwd.

Or. en

Amendement 94
Iuliu Winkler, Jörgen Warborn, Massimiliano Salini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat met de overeenkomst 5. benadrukt dat met de overeenkomst 
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meer dan 99 % van alle heffingen zullen 
verdwijnen9; merkt opdat Vietnam bij de 
inwerkingtreding 65 % van de 
invoerrechten op de uitvoer van de EU naar 
Vietnam zal schrappen, terwijl de rest van 
de heffingen over een periode van tien jaar 
geleidelijk zal worden afgebouwd; merkt 
tevens op dat de EU bij de 
inwerkingtreding 71 % van haar invoer 
rechtenvrij zal maken en dat na zeven jaar 
99 % van de invoer rechtenvrij zal zijn; 
wijst erop dat de overeenkomst ook 
specifieke bepalingen zal bevatten over 
niet-tarifaire belemmeringen voor uitvoer 
uit de EU;

meer dan 99 % van alle heffingen zal 
verdwijnen9; merkt op dat Vietnam bij de 
inwerkingtreding 65 % van de 
invoerrechten op de uitvoer van de EU naar 
Vietnam zal schrappen, terwijl de rest van 
de heffingen over een periode van tien jaar 
geleidelijk zal worden afgebouwd; merkt 
tevens op dat de EU bij de 
inwerkingtreding 71 % van haar invoer 
rechtenvrij zal maken en dat na zeven jaar 
99 % van de invoer rechtenvrij zal zijn; 
wijst erop dat de overeenkomst ook 
specifieke bepalingen zal bevatten over 
niet-tarifaire belemmeringen voor uitvoer 
uit de EU; meent dat de 
vrijhandelsovereenkomst kan helpen om 
het handelstekort van de EU met Vietnam 
aan te pakken en het groeipotentieel van 
het ASEAN-land in de komende jaren te 
benutten;

_________________ _________________
9 Uitvoer van de EU naar Vietnam: 65 % 
van de invoerrechten verdwijnen zodra de 
vrijhandelsovereenkomst in werking treedt. 
De rest wordt over een periode van tien 
jaar geleidelijk afgebouwd (zo zullen 
bijvoorbeeld de invoerrechten op auto’s 
voor de volledige periode van tien jaar 
worden gehandhaafd om de Vietnamese 
motorvoertuigensector tegen Europese 
concurrentie te beschermen). Uitvoer van 
Vietnam naar de EU: 71 % van de 
invoerrechten verdwijnen zodra de 
overeenkomst in werking treedt; de rest 
wordt over een periode van maximaal 
zeven jaar afgebouwd.

9 Uitvoer van de EU naar Vietnam: 65 % 
van de invoerrechten verdwijnt zodra de 
vrijhandelsovereenkomst in werking treedt. 
De rest wordt over een periode van tien 
jaar geleidelijk afgebouwd (zo zullen 
bijvoorbeeld de invoerrechten op auto’s 
voor de volledige periode van tien jaar 
worden gehandhaafd om de Vietnamese 
motorvoertuigensector tegen Europese 
concurrentie te beschermen). Uitvoer van 
Vietnam naar de EU: 71 % van de 
invoerrechten verdwijnt zodra de 
overeenkomst in werking treedt; de rest 
wordt over een periode van maximaal 
zeven jaar afgebouwd.

Or. en

Amendement 95
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat met de overeenkomst 
meer dan 99 % van alle heffingen zullen 
verdwijnen9; merkt opdat Vietnam bij de 
inwerkingtreding 65 % van de 
invoerrechten op de uitvoer van de EU naar 
Vietnam zal schrappen, terwijl de rest van 
de heffingen over een periode van tien jaar 
geleidelijk zal worden afgebouwd; merkt 
tevens op dat de EU bij de 
inwerkingtreding 71 % van haar invoer 
rechtenvrij zal maken en dat na zeven jaar 
99 % van de invoer rechtenvrij zal zijn; 
wijst erop dat de overeenkomst ook 
specifieke bepalingen zal bevatten over 
niet-tarifaire belemmeringen voor uitvoer 
uit de EU;

5. benadrukt dat met de overeenkomst 
meer dan 99 % van alle heffingen zal 
verdwijnen9; merkt op dat Vietnam bij de 
inwerkingtreding 65 % van de 
invoerrechten op de uitvoer van de EU naar 
Vietnam zal schrappen, terwijl de rest van 
de heffingen over een periode van tien jaar 
geleidelijk zal worden afgebouwd; merkt 
tevens op dat de EU bij de 
inwerkingtreding 71 % van haar invoer 
rechtenvrij zal maken en dat na zeven jaar 
99 % van de invoer rechtenvrij zal zijn; 
wijst erop dat de overeenkomst ook 
specifieke bepalingen zal bevatten over 
niet-tarifaire belemmeringen voor uitvoer 
uit de EU, die vaak een aanzienlijke horde 
vormen voor kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's);

_________________ _________________
9 Uitvoer van de EU naar Vietnam: 65 % 
van de invoerrechten verdwijnen zodra de 
vrijhandelsovereenkomst in werking treedt. 
De rest wordt over een periode van tien 
jaar geleidelijk afgebouwd (zo zullen 
bijvoorbeeld de invoerrechten op auto’s 
voor de volledige periode van tien jaar 
worden gehandhaafd om de Vietnamese 
motorvoertuigensector tegen Europese 
concurrentie te beschermen). Uitvoer van 
Vietnam naar de EU: 71 % van de 
invoerrechten verdwijnen zodra de 
overeenkomst in werking treedt; de rest 
wordt over een periode van maximaal 
zeven jaar afgebouwd.

9 Uitvoer van de EU naar Vietnam: 65 % 
van de invoerrechten verdwijnt zodra de 
vrijhandelsovereenkomst in werking treedt. 
De rest wordt over een periode van tien 
jaar geleidelijk afgebouwd (zo zullen 
bijvoorbeeld de invoerrechten op auto’s 
voor de volledige periode van tien jaar 
worden gehandhaafd om de Vietnamese 
motorvoertuigensector tegen Europese 
concurrentie te beschermen). Uitvoer van 
Vietnam naar de EU: 71 % van de 
invoerrechten verdwijnt zodra de 
overeenkomst in werking treedt; de rest 
wordt over een periode van maximaal 
zeven jaar afgebouwd.

Or. en

Amendement 96
Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. merkt op dat Vietnam na de 
inwerkingtreding van de overeenkomst 
niet langer zal profiteren van preferenties 
in het kader van het stelsel van algemene 
tariefpreferenties (SAP); merkt in dit 
verband op dat Vietnam dan niet langer 
kan voldoen aan de oorsprongsregels door 
cumulatie toe te passen uit andere SAP-
begunstigde handelspartners in de regio; 
benadrukt met klem dat oorsprongsregels 
in vrijhandelsovereenkomsten bestaande 
waardeketens niet onnodig mogen 
doorbreken, met name ten aanzien van 
landen die momenteel profiteren van de 
SAP-, de SAP+- of de EBA-regeling;

Or. en

Amendement 97
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt het belang om te zorgen 
voor doeltreffende en strikte controles, 
onder andere door een versterkte 
douanesamenwerking in Europa, om te 
voorkomen dat de overeenkomst een 
doorvoerroute voor goederen uit andere 
landen naar het Europees grondgebied 
wordt;

Or. it

Amendement 98
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. betreurt dat eens te meer de 
landbouwsector, en met name enkele 
gevoelige producten zoals rijst en granen, 
worden onderworpen aan een 
tariefcontingent met nulrecht tot 80 000 
ton voor alleen de eerste zeven jaar; wijst 
in dit opzicht op de toepassing van de 
vrijwaringsclausules voor rijst in het geval 
van Cambodja en Myanmar en het belang 
om de gevolgen van de overeenkomst voor 
de ontwikkeling van de rijstteelt in 
Vietnam in het oog te houden;

Or. it

Amendement 99
Emmanuel Maurel, Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de overeenkomst een 
verbeterde toegang biedt tot Vietnamese 
overheidsopdrachten, in overeenstemming 
met de Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten, aangezien Vietnam 
nog geen partij is bij die overeenkomst; 
wijst erop dat het hoofdstuk inzake 
overheidsopdrachten van de 
vrijhandelsovereenkomst wordt 
gekenmerkt door een mate van 
transparantie en eerlijke procedures die 
vergelijkbaar is met andere 
vrijhandelsovereenkomsten die de EU met 
ontwikkelde landen en geavanceerde 
ontwikkelingslanden heeft ondertekend;

6. benadrukt dat de verbeterde 
toegang tot Vietnamese 
overheidsopdrachten die deze 
overeenkomst met zich meebrengt, nog 
vele jaren alleen ten goede zal komen aan 
de grootste projecten, aangezien de 
financiële drempels zeer hoog zullen 
blijven; wijst erop dat het hoofdstuk inzake 
overheidsopdrachten van de 
vrijhandelsovereenkomst wordt 
gekenmerkt door een mate van 
transparantie en eerlijke procedures die 
vergelijkbaar is met andere 
vrijhandelsovereenkomsten die de EU met 
ontwikkelde landen en geavanceerde 
ontwikkelingslanden heeft ondertekend, 
maar benadrukt het feit dat de 
Vietnamese overheid, ondanks recente 
hervormingen en grote inspanningen, nog 
steeds veel corruptieproblemen ondervindt 
(zoals blijkt uit de laatste Transparency 
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Watch Index), zodat het voor EU-
ondernemingen en met name kmo's zeer 
moeilijk wordt om dezelfde kansen te 
krijgen als Vietnamese lokale en/of 
staatsbedrijven;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de overeenkomst een 
verbeterde toegang biedt tot Vietnamese 
overheidsopdrachten, in overeenstemming 
met de Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten, aangezien Vietnam 
nog geen partij is bij die overeenkomst; 
wijst erop dat het hoofdstuk inzake 
overheidsopdrachten van de 
vrijhandelsovereenkomst wordt 
gekenmerkt door een mate van 
transparantie en eerlijke procedures die 
vergelijkbaar is met andere 
vrijhandelsovereenkomsten die de EU met 
ontwikkelde landen en geavanceerde 
ontwikkelingslanden heeft ondertekend;

6. benadrukt dat de overeenkomst een 
verbeterde toegang biedt tot Vietnamese 
overheidsopdrachten, in overeenstemming 
met de Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten, aangezien Vietnam 
nog geen partij is bij die overeenkomst; 
wijst erop dat het hoofdstuk inzake 
overheidsopdrachten van de 
vrijhandelsovereenkomst wordt 
gekenmerkt door een mate van 
transparantie en eerlijke procedures die 
vergelijkbaar is met andere 
vrijhandelsovereenkomsten die de EU met 
ontwikkelde landen en geavanceerde 
ontwikkelingslanden heeft ondertekend; 
onderstreept dat de overeenkomst de 
politieke manoeuvreerruimte bij 
aanbestedingen niet mag beperken als het 
gaat om het vaststellen van eisen aan wat 
moet worden bereikt en eisen aan 
bijvoorbeeld milieu en 
arbeidsvoorwaarden;

Or. en

Amendement 101
Jude Kirton-Darling
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de overeenkomst een 
verbeterde toegang biedt tot Vietnamese 
overheidsopdrachten, in overeenstemming 
met de Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten, aangezien Vietnam 
nog geen partij is bij die overeenkomst; 
wijst erop dat het hoofdstuk inzake 
overheidsopdrachten van de 
vrijhandelsovereenkomst wordt 
gekenmerkt door een mate van 
transparantie en eerlijke procedures die 
vergelijkbaar is met andere 
vrijhandelsovereenkomsten die de EU met 
ontwikkelde landen en geavanceerde 
ontwikkelingslanden heeft ondertekend;

6. benadrukt dat de overeenkomst een 
verbeterde toegang biedt tot Vietnamese 
overheidsopdrachten, in overeenstemming 
met de Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten, aangezien Vietnam 
nog geen partij is bij die overeenkomst; 
wijst erop dat het hoofdstuk inzake 
overheidsopdrachten van de 
vrijhandelsovereenkomst wordt 
gekenmerkt door een mate van 
transparantie en eerlijke procedures die 
vergelijkbaar is met andere 
vrijhandelsovereenkomsten die de EU met 
ontwikkelde landen en geavanceerde 
ontwikkelingslanden heeft ondertekend; 
onderstreept dat de overeenkomst het 
vermogen van de partijen om hun 
binnenlandse aanbestedingsregels uit te 
voeren, niet mag beperken, met name ten 
aanzien van de arbeidsvoorwaarden;

Or. en

Amendement 102
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de overeenkomst een 
verbeterde toegang biedt tot Vietnamese 
overheidsopdrachten, in overeenstemming 
met de Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten, aangezien Vietnam 
nog geen partij is bij die overeenkomst; 
wijst erop dat het hoofdstuk inzake 
overheidsopdrachten van de 
vrijhandelsovereenkomst wordt 
gekenmerkt door een mate van 
transparantie en eerlijke procedures die 

6. hoopt dat de overeenkomst 
daadwerkelijk een verbeterde toegang 
biedt tot Vietnamese overheidsopdrachten, 
in overeenstemming met de Overeenkomst 
inzake overheidsopdrachten, aangezien 
Vietnam nog geen partij is bij die 
overeenkomst; wijst erop dat het hoofdstuk 
inzake overheidsopdrachten van de 
vrijhandelsovereenkomst wordt 
gekenmerkt door een mate van 
transparantie en eerlijke procedures die 
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vergelijkbaar is met andere 
vrijhandelsovereenkomsten die de EU met 
ontwikkelde landen en geavanceerde 
ontwikkelingslanden heeft ondertekend;

vergelijkbaar is met andere 
vrijhandelsovereenkomsten die de EU met 
ontwikkelde landen en geavanceerde 
ontwikkelingslanden heeft ondertekend;

Or. it

Amendement 103
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de overeenkomst een 
verbeterde toegang biedt tot Vietnamese 
overheidsopdrachten, in overeenstemming 
met de Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten, aangezien Vietnam 
nog geen partij is bij die overeenkomst; 
wijst erop dat het hoofdstuk inzake 
overheidsopdrachten van de 
vrijhandelsovereenkomst wordt 
gekenmerkt door een mate van 
transparantie en eerlijke procedures die 
vergelijkbaar is met andere 
vrijhandelsovereenkomsten die de EU met 
ontwikkelde landen en geavanceerde 
ontwikkelingslanden heeft ondertekend;

6. wijst erop dat de overeenkomst een 
verbeterde toegang biedt tot Vietnamese 
overheidsopdrachten, in overeenstemming 
met de Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten, aangezien Vietnam 
nog geen partij is bij die overeenkomst; 
wijst erop dat het hoofdstuk inzake 
overheidsopdrachten van de 
vrijhandelsovereenkomst wordt 
gekenmerkt door een mate van 
transparantie en eerlijke procedures die 
vergelijkbaar is met andere 
vrijhandelsovereenkomsten die de EU met 
ontwikkelde landen en geavanceerde 
ontwikkelingslanden heeft ondertekend;

Or. en

Amendement 104
Enikő Győri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is verheugd dat de bepalingen in 
de vrijhandelsovereenkomst met 
betrekking tot de oorsprongsregels 
aansluiten op de EU-aanpak en dat hun 
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belangrijkste kenmerken gelijk zijn aan 
die van het SAP van de EU en van de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Singapore; 
verzoekt de Commissie om toe te zien op 
de juiste en getrouwe uitvoering van deze 
regels, met speciale aandacht voor de 
nationale invulling, en om op te treden 
tegen elke vorm van manipulatie en 
misbruik, zoals het herverpakken van 
producten uit derde landen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd dat circa 169 
geografische aanduidingen van de EU op 
de Vietnamese markt zullen worden erkend 
en beschermd op een niveau dat 
vergelijkbaar is met dat van de EU-
wetgeving, in het licht van het feit dat 
Vietnam een belangrijke markt in Azië is 
voor de EU-uitvoer van voedsel en drank;

7. is verheugd dat circa 169 
geografische aanduidingen van de EU op 
de Vietnamese markt zullen worden erkend 
en beschermd op een niveau dat 
vergelijkbaar is met dat van de EU-
wetgeving, in het licht van het feit dat 
Vietnam een belangrijke markt in Azië is 
voor de EU-uitvoer van voedsel en drank; 
onderstreept het groeipotentieel en de 
aanzienlijke voordelen die op deze manier 
bereikbaar worden voor Europese kleine 
en middelgrote ondernemingen, die een 
cruciale economische sector vormen voor 
de Europese welvaart en innovatie;

Or. en

Amendement 106
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd dat circa 169 
geografische aanduidingen van de EU op 
de Vietnamese markt zullen worden erkend 
en beschermd op een niveau dat 
vergelijkbaar is met dat van de EU-
wetgeving, in het licht van het feit dat 
Vietnam een belangrijke markt in Azië is 
voor de EU-uitvoer van voedsel en drank;

7. benadrukt dat slechts circa 169 
geografische aanduidingen van de EU op 
de Vietnamese markt zullen worden erkend 
en beschermd op een niveau dat 
vergelijkbaar is met dat van de EU-
wetgeving, in het licht van het feit dat 
Vietnam een belangrijke markt in Azië is 
voor de EU-uitvoer van voedsel en drank; 
is van mening dat deze lijst in de nabije 
toekomst aanzienlijk moet worden 
uitgebreid;

Or. it

Amendement 107
Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt dat bepaalde EU-
landbouwsectoren, zoals de rijstteelt, 
negatieve gevolgen kunnen ondervinden 
van de bepalingen van de 
vrijhandelsovereenkomst; verzoekt de 
Commissie in dit verband om voortdurend 
toe te zien op de invoer van deze gevoelige 
producten en om de bepalingen van de 
vrijwaringsverordening volledig te 
benutten steeds wanneer aan de juridische 
en economische vereisten wordt voldaan, 
om eventuele negatieve gevolgen voor de 
EU-landbouwsectoren als direct gevolg 
van de inwerkingtreding van de 
vrijhandelsovereenkomst te voorkomen;

Or. en

Amendement 108
Emmanuel Maurel, Martina Anderson
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is uiterst bezorgd over de 
bepalingen van de overeenkomst inzake 
de oorsprongsregels, die ertoe kunnen 
leiden dat de smokkel van bepaalde 
Chinese goederen naar Europa via 
buurland Vietnam, zoals staal en 
aluminium, wordt gelegaliseerd; roept op 
tot de instelling van een speciale 
werkgroep van het Parlement en het DG 
Handel om al deze bepalingen zorgvuldig 
te bestuderen en zo nodig strikter te 
formuleren;

Or. en

Amendement 109
Jörgen Warborn, Christophe Hansen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is ingenomen met het feit dat de 
overeenkomst een hoofdstuk over douane 
en handelsbevordering omvat; is van 
mening dat de samenwerking op het 
gebied van handelsbevordering moet 
worden voortgezet om het potentieel van 
de overeenkomst volledig te benutten; 
wijst evenwel op het ontbreken van een 
specifiek hoofdstuk over kmo's; meent dat 
de Commissie de mogelijkheid om een 
dergelijk hoofdstuk op te nemen dient te 
verkennen bij een eventuele herziening 
van de overeenkomst;

Or. en

Amendement 110
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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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is ingenomen met het sterke SPS-
hoofdstuk, waarmee één transparante 
procedure wordt opgezet voor de 
goedkeuring van de uitvoer van EU-
levensmiddelen naar Vietnam om de 
goedkeuring van EU-uitvoeraanvragen te 
versnellen en discriminatie te voorkomen; 
complimenteert Vietnam met de 
toezegging om dezelfde invoervereisten 
toe te passen op soortgelijke producten die 
uit de EU-lidstaten afkomstig zijn;

Or. en

Amendement 111
Jörgen Warborn, Christophe Hansen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. benadrukt hoe belangrijk kmo's 
zijn voor de werkgelegenheid, het 
concurrentievermogen en groei; 
benadrukt in dit verband het belang om de 
uitvoering van de overeenkomst voor deze 
ondernemingen te bevorderen, des te meer 
omdat kmo's behoefte hebben aan heldere 
handelsregels die geen onnodige 
regelgevingslast met zich meebrengen; 
wijst daarom op het belang om kmo's te 
raadplegen in de uitvoeringsfase;

Or. en

Amendement 112
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Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. herinnert eraan dat Vietnam wat 
diensten betreft met deze overeenkomst 
verder gaat dan zijn WTO-verplichtingen, 
een aanzienlijk betere toegang verleent tot 
een aantal subsectoren van het 
bedrijfsleven en toegang biedt tot nieuwe 
markten zoals verpakkingsdiensten, 
diensten in verband met handelsbeurzen en 
exposities en diensten voor verhuur en 
leasing; onderstreept dat Vietnam voor het 
eerst grensoverschrijdende diensten voor 
hoger onderwijs heeft opengesteld;

8. herinnert eraan dat Vietnam wat 
diensten betreft met deze overeenkomst 
verder gaat dan zijn WTO-verplichtingen, 
een aanzienlijk betere toegang verleent tot 
een aantal subsectoren van het 
bedrijfsleven en toegang biedt tot nieuwe 
markten zoals verpakkingsdiensten, 
diensten in verband met handelsbeurzen en 
exposities en diensten voor verhuur en 
leasing; onderstreept dat Vietnam voor het 
eerst grensoverschrijdende diensten voor 
hoger onderwijs heeft opengesteld; is 
ingenomen met het gebruik van een 
positieve lijst in het dienstenoverzicht, 
aangezien dit de beste manier is om 
openbare diensten volledig uit te sluiten 
van vrijhandelsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 113
Emmanuel Maurel, Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. herinnert eraan dat Vietnam wat 
diensten betreft met deze overeenkomst 
verder gaat dan zijn WTO-verplichtingen, 
een aanzienlijk betere toegang verleent tot 
een aantal subsectoren van het 
bedrijfsleven en toegang biedt tot nieuwe 
markten zoals verpakkingsdiensten, 
diensten in verband met handelsbeurzen en 
exposities en diensten voor verhuur en 
leasing; onderstreept dat Vietnam voor het 
eerst grensoverschrijdende diensten voor 

8. herinnert eraan dat Vietnam wat 
diensten betreft met deze overeenkomst 
verder gaat dan zijn WTO-verplichtingen, 
een aanzienlijk betere toegang verleent tot 
een aantal subsectoren van het 
bedrijfsleven en toegang biedt tot nieuwe 
markten zoals verpakkingsdiensten, 
diensten in verband met handelsbeurzen en 
exposities en diensten voor verhuur en 
leasing; onderstreept dat Vietnam voor het 
eerst grensoverschrijdende diensten voor 
hoger onderwijs heeft opengesteld; neemt 
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hoger onderwijs heeft opengesteld; er nota van dat de Vietnamese financiële 
sector ook zal worden geliberaliseerd, 
waardoor EU-banken nieuwe 
mogelijkheden krijgen om te speculeren 
en de mondiale financiële bubbel verder 
op te pompen;

Or. en

Amendement 114
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. constateert met bezorgdheid dat er 
grote tekortkomingen zijn op het gebied 
van de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden, zoals de vrijheid 
van meningsuiting, de persvrijheid en de 
vrijheid van vereniging; is uiterst bezorgd 
over de talrijke gevallen van structurele 
schendingen van de grondrechten;

Or. it

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert eraan dat de 
vrijhandelsovereenkomst Vietnam zal 
helpen om de bescherming van 
intellectuele‑eigendomsrechten verder te 
verbeteren, ten voordele van de houders en 
gebruikers van 
intellectuele‑eigendomsrechten, aangezien 
Vietnam toetreedt tot de internetverdragen 

9. herinnert eraan dat de 
vrijhandelsovereenkomst Vietnam zal 
helpen om de bescherming van 
intellectuele‑eigendomsrechten verder te 
verbeteren, ten voordele van de houders en 
gebruikers van 
intellectuele‑eigendomsrechten, aangezien 
Vietnam toetreedt tot de internetverdragen 
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van de Wereldorganisatie voor de 
intellectuele eigendom (WIPO), waarin 
normen worden vastgesteld om 
ongeoorloofde onlinetoegang tot of 
ongeoorloofd gebruik van creatief werk te 
voorkomen, de rechten van de eigenaars te 
beschermen, en de uitdagingen die nieuwe 
technologieën en communicatiemethoden 
vormen voor 
intellectuele‑eigendomsrechten het hoofd 
te bieden;

van de Wereldorganisatie voor de 
intellectuele eigendom (WIPO), waarin 
normen worden vastgesteld om 
ongeoorloofde onlinetoegang tot of 
ongeoorloofd gebruik van creatief werk te 
voorkomen, de rechten van de eigenaars te 
beschermen, en de uitdagingen die nieuwe 
technologieën en communicatiemethoden 
vormen voor 
intellectuele‑eigendomsrechten het hoofd 
te bieden; onderstreept het strategisch 
belang van het vermogen om normen vast 
te stellen in een regio waarin steeds meer 
sprake is van ontkoppeling op het gebied 
van normen en standaarden; herhaalt dat 
het ontbreken van krachtige 
regelgevingskaders een race naar de 
bodem en negatieve concurrentie ten 
aanzien van belangrijke wettelijke 
bepalingen in de hand kan werken; merkt 
op dat een snelle ratificatie van de 
vrijhandelsovereenkomst de hoogste 
productienormen en de beste kwaliteit 
voor de consument kan garanderen;

Or. en

Amendement 116
Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert eraan dat de 
vrijhandelsovereenkomst Vietnam zal 
helpen om de bescherming van 
intellectuele‑eigendomsrechten verder te 
verbeteren, ten voordele van de houders en 
gebruikers van 
intellectuele‑eigendomsrechten, aangezien 
Vietnam toetreedt tot de internetverdragen 
van de Wereldorganisatie voor de 
intellectuele eigendom (WIPO), waarin 
normen worden vastgesteld om 
ongeoorloofde onlinetoegang tot of 

9. herinnert eraan dat de 
vrijhandelsovereenkomst Vietnam zal 
helpen om de bescherming van 
intellectuele‑eigendomsrechten verder te 
verbeteren, ten voordele van de houders en 
gebruikers van 
intellectuele‑eigendomsrechten, aangezien 
Vietnam toetreedt tot de internetverdragen 
van de Wereldorganisatie voor de 
intellectuele eigendom (WIPO), waarin 
normen worden vastgesteld om 
ongeoorloofde onlinetoegang tot of 
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ongeoorloofd gebruik van creatief werk te 
voorkomen, de rechten van de eigenaars te 
beschermen, en de uitdagingen die nieuwe 
technologieën en communicatiemethoden 
vormen voor 
intellectuele‑eigendomsrechten het hoofd 
te bieden;

ongeoorloofd gebruik van creatief werk te 
voorkomen, de rechten van de eigenaars te 
beschermen, en de uitdagingen die nieuwe 
technologieën en communicatiemethoden 
vormen voor 
intellectuele‑eigendomsrechten het hoofd 
te bieden; is evenwel bezorgd dat de 
bepalingen van de overeenkomst die 
betrekking hebben op de 
intellectuele‑eigendomsrechten ten 
aanzien van farmaceutische producten, 
zoals wettelijke gegevensbescherming en 
de uitbreiding van de octrooibescherming 
tot twee jaar in bepaalde gevallen, de 
ontwikkeling en beschikbaarheid van 
generieke geneesmiddelen kunnen 
belemmeren, die momenteel de helft van 
de Vietnamese farmaceutische markt 
uitmaken;

Or. en

Amendement 117
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herinnert eraan dat de 
vrijhandelsovereenkomst Vietnam zal 
helpen om de bescherming van 
intellectuele‑eigendomsrechten verder te 
verbeteren, ten voordele van de houders en 
gebruikers van 
intellectuele‑eigendomsrechten, aangezien 
Vietnam toetreedt tot de internetverdragen 
van de Wereldorganisatie voor de 
intellectuele eigendom (WIPO), waarin 
normen worden vastgesteld om 
ongeoorloofde onlinetoegang tot of 
ongeoorloofd gebruik van creatief werk te 
voorkomen, de rechten van de eigenaars te 
beschermen, en de uitdagingen die nieuwe 
technologieën en communicatiemethoden 
vormen voor 

9. stelt vast dat het systeem voor de 
bescherming van intellectuele eigendom 
nog te omslachtig is en verschillende 
lacunes en verschillen met de Europese 
normen vertoont; hoopt dat de 
vrijhandelsovereenkomst Vietnam zal 
helpen om de bescherming van 
intellectuele‑eigendomsrechten te 
waarborgen, ten voordele van de houders 
en gebruikers van 
intellectuele‑eigendomsrechten, aangezien 
Vietnam toetreedt tot de internetverdragen 
van de Wereldorganisatie voor de 
intellectuele eigendom (WIPO), waarin 
normen worden vastgesteld om 
ongeoorloofde onlinetoegang tot of 
ongeoorloofd gebruik van creatief werk te 
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intellectuele‑eigendomsrechten het hoofd 
te bieden;

voorkomen, de rechten van de eigenaars te 
beschermen, en de uitdagingen die nieuwe 
technologieën en communicatiemethoden 
vormen voor 
intellectuele‑eigendomsrechten het hoofd 
te bieden;

Or. it

Amendement 118
Jude Kirton-Darling, Jytte Guteland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is ingenomen met de bepalingen 
inzake samenwerking op het gebied van 
dierenwelzijn, met inbegrip van 
technische bijstand en capaciteitsopbouw 
voor de ontwikkeling van hoge 
dierenwelzijnsnormen, en verzoekt de 
partijen deze ten volle te benutten; dringt 
er bij de partijen op aan zo snel mogelijk 
een actieplan voor de samenwerking op 
het gebied van dierenwelzijn te 
ontwikkelen, met inbegrip van een 
programma voor opleiding, 
capaciteitsopbouw en bijstand in het 
kader van de overeenkomst om het 
dierenwelzijn te waarborgen op het 
moment van het doden en dieren beter te 
beschermen op landbouwbedrijven en 
tijdens transport in Vietnam;

Or. en

Amendement 119
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. merkt op dat de overeenkomst geen 
specifiek kmo-hoofdstuk bevat, maar dat 
er wel verschillende kmo-bepalingen in 
verschillende delen van de overeenkomst 
zijn opgenomen; benadrukt dat de 
uitvoeringsfase cruciaal zal zijn voor de 
invoering van concrete maatregelen om 
de benutting van de overeenkomst door 
kmo's aan beide zijden te stimuleren;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de EU en Vietnam om een 
duidelijk actieplan op te stellen om kmo's 
te helpen de kansen die de overeenkomst 
biedt te benutten, te beginnen met het 
vergroten van de transparantie en het 
verspreiden van alle desbetreffende 
informatie;

Or. en

Amendement 121
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat de overeenkomst 
het recht van de EU vrijwaart om haar 
eigen normen toe te passen op alle 
goederen en diensten die in de EU worden 

10. onderstreept dat de overeenkomst 
het recht van de EU vrijwaart om haar 
eigen normen toe te passen op alle 
goederen en diensten die in de EU worden 
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verkocht en het voorzorgsbeginsel van de 
EU handhaaft;

verkocht; merkt op dat deze overeenkomst 
het voorzorgsbeginsel, zoals vastgelegd in 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, onvoldoende 
waarborgt, omdat het uitgaat van de 
zwakke regels van de WTO, op basis 
waarvan de EU ten minste twee geschillen 
heeft verloren; dringt er bij de Commissie 
op aan om in alle toekomstige bilaterale 
overeenkomsten te zorgen voor een 
toereikende bescherming van het 
voorzorgsbeginsel zoals vastgelegd in de 
EU-Verdragen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat de overeenkomst 
het recht van de EU vrijwaart om haar 
eigen normen toe te passen op alle 
goederen en diensten die in de EU worden 
verkocht en het voorzorgsbeginsel van de 
EU handhaaft;

10. onderstreept dat de overeenkomst 
het recht van de EU vrijwaart om haar 
eigen normen toe te passen op alle 
goederen en diensten die in de EU worden 
verkocht en het voorzorgsbeginsel van de 
EU handhaaft; onderstreept dat de hoge 
normen van de EU, inclusief in nationale 
wetten, voorschriften en collectieve 
overeenkomsten, nooit als 
handelsbelemmeringen mogen worden 
beschouwd;

Or. en

Amendement 123
Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat de overeenkomst 
het recht van de EU vrijwaart om haar 
eigen normen toe te passen op alle 
goederen en diensten die in de EU worden 
verkocht en het voorzorgsbeginsel van de 
EU handhaaft;

10. onderstreept dat de overeenkomst 
het recht van de EU vaststelt om haar eigen 
normen toe te passen op alle goederen en 
diensten die in de EU worden verkocht en 
verwijst naar het voorzorgsbeginsel van de 
EU; onderstreept dat de hoge normen van 
de EU, inclusief in nationale wetten, 
voorschriften en collectieve 
overeenkomsten, nooit als 
handelsbelemmeringen mogen worden 
beschouwd;

Or. en

Amendement 124
Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat de overeenkomst 
het recht van de EU vrijwaart om haar 
eigen normen toe te passen op alle 
goederen en diensten die in de EU worden 
verkocht en het voorzorgsbeginsel van de 
EU handhaaft;

10. onderstreept dat de overeenkomst 
het recht van de EU volledig vrijwaart om 
haar eigen normen toe te passen op alle 
goederen en diensten die in de EU worden 
verkocht en het voorzorgsbeginsel van de 
EU handhaaft;

Or. en

Amendement 125
Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. betreurt dat de overeenkomst geen 
bepaling over grensoverschrijdende 
gegevensdoorgifte bevat; overwegende dat 
een dergelijke bepaling, die het EU-recht 
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inzake gegevensbescherming en de 
bescherming van de privacy eerbiedigt, 
moet worden geïntroduceerd bij een 
toekomstige herziening van de 
overeenkomst en dat de uitkomsten 
daarvan ter goedkeuring moeten worden 
voorgelegd aan het Parlement; merkt in 
dit verband op dat de algemene 
verordening gegevensbescherming 
volledig verenigbaar is met de algemene 
uitzonderingen krachtens de GATS-
overeenkomst;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. betreurt het dat de overeenkomst 
geen specifiek hoofdstuk over kmo's 
omvat; brengt in herinnering dat het 
cruciaal is dat kmo's profiteren van de 
voordelen en maatregelen die voortvloeien 
uit de overeenkomst; verzoekt de 
Commissie om ervoor te zorgen dat kmo's 
op passende wijze worden ondersteund en 
voorgelicht zodat zij ten volle kunnen 
profiteren van de overeenkomst;

Or. en

Amendement 127
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement
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11. wijst erop dat de 
vrijhandelsovereenkomst een uitgebreid en 
bindend hoofdstuk over handel en 
duurzame ontwikkeling omvat waarin 
arbeids- en milieuvraagstukken aan bod 
komen; onderstreept dat het hoofdstuk over 
handel en duurzame ontwikkeling bedoeld 
is om een bijdrage te leveren aan de 
bredere beleidsdoelstellingen van de EU, 
met name inclusieve groei, de strijd tegen 
de klimaatverandering en meer in het 
algemeen het handhaven van de waarden 
van de EU; onderstreept dat het tevens een 
instrument is voor de ontwikkeling en 
sociale vooruitgang in Vietnam ter 
ondersteuning van de Vietnamese 
inspanningen om de arbeidsrechten te 
verbeteren en de bescherming op het werk 
en de milieubescherming te versterken;

11. wijst erop dat de 
vrijhandelsovereenkomst een uitgebreid en 
bindend hoofdstuk over handel en 
duurzame ontwikkeling omvat waarin 
arbeids- en milieuvraagstukken aan bod 
komen, maar betreurt dat dit niet is 
onderworpen aan het algemene 
geschillenbeslechtingsmechanisme van de 
vrijhandelsovereenkomst; betreurt voorts 
dat naleving van de Overeenkomst van 
Parijs inzake klimaatverandering en de 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling (SDG's) van de VN door 
beide partners niet uitdrukkelijk verplicht 
wordt gesteld; onderstreept dat het 
hoofdstuk over handel en duurzame 
ontwikkeling bedoeld is om een bijdrage te 
leveren aan de bredere 
beleidsdoelstellingen van de EU, met name 
inclusieve groei, de strijd tegen de 
klimaatverandering en meer in het 
algemeen het handhaven van de waarden 
van de EU; onderstreept dat het tevens een 
instrument moet zijn voor de ontwikkeling 
en sociale vooruitgang in Vietnam ter 
ondersteuning van de Vietnamese 
inspanningen om de arbeidsrechten te 
verbeteren en de bescherming op het werk 
en de milieubescherming te versterken; 
merkt op dat de partijen, ofschoon zij hun 
verbintenissen ten aanzien van de IAO 
herbevestigen, niet verwijzen naar de 
doeltreffende uitvoering daarvan, zoals 
wel het geval is in de vergelijkbare 
vrijhandelsovereenkomst EU-Singapore, 
de economische 
partnerschapsovereenkomst EU-Japan en 
de gemoderniseerde algemene 
overeenkomst EU-Mexico;

Or. en

Amendement 128
Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat de 
vrijhandelsovereenkomst een uitgebreid en 
bindend hoofdstuk over handel en 
duurzame ontwikkeling omvat waarin 
arbeids- en milieuvraagstukken aan bod 
komen; onderstreept dat het hoofdstuk over 
handel en duurzame ontwikkeling bedoeld 
is om een bijdrage te leveren aan de 
bredere beleidsdoelstellingen van de EU, 
met name inclusieve groei, de strijd tegen 
de klimaatverandering en meer in het 
algemeen het handhaven van de waarden 
van de EU; onderstreept dat het tevens een 
instrument is voor de ontwikkeling en 
sociale vooruitgang in Vietnam ter 
ondersteuning van de Vietnamese 
inspanningen om de arbeidsrechten te 
verbeteren en de bescherming op het werk 
en de milieubescherming te versterken;

11. wijst erop dat de 
vrijhandelsovereenkomst een bindend 
hoofdstuk over handel en duurzame 
ontwikkeling omvat waarin arbeids- en 
milieuvraagstukken aan bod komen; 
betreurt het dat dit hoofdstuk de huidige 
EU-benadering van handel en duurzame 
ontwikkeling niet significant verbetert, 
omdat geen rekening wordt gehouden met 
de herhaalde verzoeken van het Europees 
Parlement om de verbintenissen beter 
afdwingbaar te maken en te monitoren, 
bijvoorbeeld door sancties op te leggen en 
het systeem van de interne adviesgroep te 
hervormen; onderstreept dat het hoofdstuk 
over handel en duurzame ontwikkeling 
bedoeld is om een bijdrage te leveren aan 
de bredere beleidsdoelstellingen van de 
EU, met name inclusieve groei, de strijd 
tegen de klimaatverandering, de 
bevordering van de mensenrechten 
waaronder de rechten van werknemers, en 
meer in het algemeen het handhaven van 
de waarden van de EU; onderstreept dat het 
tevens een instrument is voor de 
ontwikkeling en sociale vooruitgang in 
Vietnam ter ondersteuning van de 
Vietnamese inspanningen om de 
arbeidsrechten te verbeteren en de 
bescherming op het werk en de 
milieubescherming te versterken; roept op 
tot de oprichting van een 
interparlementair toezichthoudend 
orgaan om te zorgen voor de handhaving 
van het hoofdstuk van de 
vrijhandelsovereenkomst over handel en 
duurzame ontwikkeling;

Or. en

Amendement 129
Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat de 
vrijhandelsovereenkomst een uitgebreid en 
bindend hoofdstuk over handel en 
duurzame ontwikkeling omvat waarin 
arbeids- en milieuvraagstukken aan bod 
komen; onderstreept dat het hoofdstuk over 
handel en duurzame ontwikkeling bedoeld 
is om een bijdrage te leveren aan de 
bredere beleidsdoelstellingen van de EU, 
met name inclusieve groei, de strijd tegen 
de klimaatverandering en meer in het 
algemeen het handhaven van de waarden 
van de EU; onderstreept dat het tevens een 
instrument is voor de ontwikkeling en 
sociale vooruitgang in Vietnam ter 
ondersteuning van de Vietnamese 
inspanningen om de arbeidsrechten te 
verbeteren en de bescherming op het werk 
en de milieubescherming te versterken;

11. wijst erop dat de 
vrijhandelsovereenkomst een uitgebreid en 
afdwingbaar hoofdstuk over handel en 
duurzame ontwikkeling omvat waarin 
arbeids- en milieuvraagstukken aan bod 
komen, dat gebaseerd is op algemeen 
aanvaarde multilaterale verdragen en 
normen en dat een bindend 
geschillenbeslechtingsmechanisme omvat; 
onderstreept dat het hoofdstuk over handel 
en duurzame ontwikkeling bedoeld is om 
een bijdrage te leveren aan de bredere 
beleidsdoelstellingen van de EU, met name 
inclusieve groei, de strijd tegen de 
klimaatverandering en meer in het 
algemeen het handhaven van de waarden 
van de EU; onderstreept dat het tevens een 
instrument is voor de ontwikkeling en 
sociale vooruitgang in Vietnam ter 
ondersteuning van de Vietnamese 
inspanningen om de arbeidsrechten te 
verbeteren en de bescherming op het werk 
en de milieubescherming te versterken; 
benadrukt hoe belangrijk het is de 
uitvoering van het hoofdstuk over handel 
en duurzame ontwikkeling te monitoren, 
onder meer door samen te werken met de 
interne adviesgroepen;

Or. en

Amendement 130
Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat de 
vrijhandelsovereenkomst een uitgebreid en 
bindend hoofdstuk over handel en 
duurzame ontwikkeling omvat waarin 

11. wijst erop dat de 
vrijhandelsovereenkomst een uitgebreid en 
bindend hoofdstuk over handel en 
duurzame ontwikkeling omvat waarin 
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arbeids- en milieuvraagstukken aan bod 
komen; onderstreept dat het hoofdstuk over 
handel en duurzame ontwikkeling bedoeld 
is om een bijdrage te leveren aan de 
bredere beleidsdoelstellingen van de EU, 
met name inclusieve groei, de strijd tegen 
de klimaatverandering en meer in het 
algemeen het handhaven van de waarden 
van de EU; onderstreept dat het tevens een 
instrument is voor de ontwikkeling en 
sociale vooruitgang in Vietnam ter 
ondersteuning van de Vietnamese 
inspanningen om de arbeidsrechten te 
verbeteren en de bescherming op het werk 
en de milieubescherming te versterken;

arbeids- en milieuvraagstukken aan bod 
komen; onderstreept dat het hoofdstuk over 
handel en duurzame ontwikkeling bedoeld 
is om een bijdrage te leveren aan de 
bredere beleidsdoelstellingen van de EU, 
met name inclusieve groei, de strijd tegen 
de klimaatverandering en meer in het 
algemeen het handhaven van de waarden 
van de EU; onderstreept dat het tevens een 
instrument is voor de ontwikkeling en 
sociale vooruitgang in Vietnam ter 
ondersteuning van de Vietnamese 
inspanningen om de arbeidsrechten te 
verbeteren en de bescherming op het werk 
en de milieubescherming te versterken; 
benadrukt hoe belangrijk het is om 
spoedig brede en zo onafhankelijk 
mogelijke interne adviesgroepen op te 
richten die een cruciale bijdrage zullen 
leveren aan het monitoren van de 
inspanningen om de 
vrijhandelsovereenkomst doeltreffend uit 
te voeren;

Or. en

Amendement 131
Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jérémy Decerle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat de 
vrijhandelsovereenkomst een uitgebreid en 
bindend hoofdstuk over handel en 
duurzame ontwikkeling omvat waarin 
arbeids- en milieuvraagstukken aan bod 
komen; onderstreept dat het hoofdstuk over 
handel en duurzame ontwikkeling bedoeld 
is om een bijdrage te leveren aan de 
bredere beleidsdoelstellingen van de EU, 
met name inclusieve groei, de strijd tegen 
de klimaatverandering en meer in het 
algemeen het handhaven van de waarden 

11. wijst erop dat de 
vrijhandelsovereenkomst een uitgebreid en 
bindend hoofdstuk over handel en 
duurzame ontwikkeling omvat waarin 
arbeids- en milieuvraagstukken aan bod 
komen; onderstreept dat het hoofdstuk over 
handel en duurzame ontwikkeling bedoeld 
is om een bijdrage te leveren aan de 
bredere beleidsdoelstellingen van de EU, 
met name inclusieve groei, de strijd tegen 
de klimaatverandering en meer in het 
algemeen het handhaven van de waarden 
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van de EU; onderstreept dat het tevens een 
instrument is voor de ontwikkeling en 
sociale vooruitgang in Vietnam ter 
ondersteuning van de Vietnamese 
inspanningen om de arbeidsrechten te 
verbeteren en de bescherming op het werk 
en de milieubescherming te versterken;

van de EU; onderstreept dat het tevens een 
instrument is voor de ontwikkeling en 
sociale vooruitgang in Vietnam ter 
ondersteuning van de Vietnamese 
inspanningen om de arbeidsrechten te 
verbeteren en de bescherming op het werk 
en de milieubescherming te versterken; 
verzoekt de EU om Vietnam zo nodig te 
ondersteunen om in dit verband 
vooruitgang te boeken; benadrukt hoe 
belangrijk het is het hoofdstuk over 
handel en duurzame ontwikkeling op 
specifieke en passende wijze te monitoren 
om ervoor te zorgen dat het wordt 
geëerbiedigd en uitgevoerd;

Or. en

Amendement 132
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat de 
vrijhandelsovereenkomst een uitgebreid en 
bindend hoofdstuk over handel en 
duurzame ontwikkeling omvat waarin 
arbeids- en milieuvraagstukken aan bod 
komen; onderstreept dat het hoofdstuk over 
handel en duurzame ontwikkeling bedoeld 
is om een bijdrage te leveren aan de 
bredere beleidsdoelstellingen van de EU, 
met name inclusieve groei, de strijd tegen 
de klimaatverandering en meer in het 
algemeen het handhaven van de waarden 
van de EU; onderstreept dat het tevens een 
instrument is voor de ontwikkeling en 
sociale vooruitgang in Vietnam ter 
ondersteuning van de Vietnamese 
inspanningen om de arbeidsrechten te 
verbeteren en de bescherming op het werk 
en de milieubescherming te versterken;

11. wijst erop dat de 
vrijhandelsovereenkomst, in tegenstelling 
tot de officiële mededelingen van de 
Commissie, geen “uitgebreid en bindend 
hoofdstuk” over handel en duurzame 
ontwikkeling omvat waarin arbeids- en 
milieuvraagstukken aan bod komen; 
onderstreept dat het hoofdstuk over handel 
en duurzame ontwikkeling voor beide 
partijen vooral bedoeld is om vage 
beloften te doen die geen rechtskracht 
hebben, een bijdrage te leveren aan de 
bredere beleidsdoelstellingen van de EU, 
met name inclusieve groei, de strijd tegen 
de klimaatverandering en meer in het 
algemeen het handhaven van de waarden 
van de EU; onderstreept dat het tevens een 
vorm van wensdenken is voor de 
ontwikkeling en sociale vooruitgang in 
Vietnam ter ondersteuning van de 
Vietnamese inspanningen om de 
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arbeidsrechten te verbeteren en de 
bescherming op het werk en de 
milieubescherming te versterken;

Or. en

Amendement 133
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat de 
vrijhandelsovereenkomst een uitgebreid en 
bindend hoofdstuk over handel en 
duurzame ontwikkeling omvat waarin 
arbeids- en milieuvraagstukken aan bod 
komen; onderstreept dat het hoofdstuk over 
handel en duurzame ontwikkeling bedoeld 
is om een bijdrage te leveren aan de 
bredere beleidsdoelstellingen van de EU, 
met name inclusieve groei, de strijd tegen 
de klimaatverandering en meer in het 
algemeen het handhaven van de waarden 
van de EU; onderstreept dat het tevens een 
instrument is voor de ontwikkeling en 
sociale vooruitgang in Vietnam ter 
ondersteuning van de Vietnamese 
inspanningen om de arbeidsrechten te 
verbeteren en de bescherming op het werk 
en de milieubescherming te versterken;

11. wijst erop dat de 
vrijhandelsovereenkomst een hoofdstuk 
over handel en duurzame ontwikkeling 
omvat waarin arbeids- en 
milieuvraagstukken aan bod komen; 
onderstreept dat het hoofdstuk over handel 
en duurzame ontwikkeling bedoeld is om 
een bijdrage te leveren aan de bredere 
beleidsdoelstellingen van de EU, met name 
inclusieve groei, de strijd tegen de 
klimaatverandering en meer in het 
algemeen het handhaven van de waarden 
van de EU; acht het noodzakelijk Vietnam 
te verzoeken meer inspanningen te 
leveren om de arbeidsrechten te verbeteren 
en de bescherming op het werk en de 
milieubescherming te versterken, hetgeen 
tevens een instrument is voor de 
ontwikkeling en sociale vooruitgang in 
Vietnam;

Or. it

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wijst erop dat de begin 2019 in 
werking getreden nieuwe Vietnamese 
cyberveiligheidswet veel kritiek heeft 
gekregen, aangezien er een toename van 
de onderdrukking van 
mensenrechtenactivisten in het land is 
gedocumenteerd gekoppeld aan de 
bepalingen van deze nieuwe wet, die de 
autoriteiten toestaat om berichten te 
censureren, informatie te controleren en 
dissidenten online het zwijgen op te 
leggen; betreurt dat de wet ook aanleiding 
geeft tot bezorgdheid met betrekking tot de 
economische belangen van de EU, onder 
meer naar aanleiding van de bepalingen 
inzake gedwongen gegevenslokalisatie die 
op gespannen voet staan met de EU-
liberaliseringsagenda in dit opzicht; 
verzoekt Vietnam om deze wet te herzien 
in overeenstemming met de internationale 
normen en verwelkomt de bijstand die de 
Europese Unie hierbij verleent;

Or. en

Amendement 135
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wijst erop dat wanneer bindende 
voorschriften in het hoofdstuk over 
handel en duurzame ontwikkeling niet 
worden nageleefd, de overeenkomst alleen 
voorziet in de toepassing van passende 
maatregelen en opschorting van de 
overeenkomst niet wordt genoemd; 
verzoekt de Commissie daarom dit te 
verduidelijken en te garanderen dat de 
overeenkomst wordt opgeschort in geval 
van ernstige schendingen van 
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mensenrechten en milieuvoorschriften;

Or. it

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is ingenomen met de toezeggingen 
die Vietnam heeft gedaan in het 
hoofdstuk van de overeenkomst over 
handel en duurzame ontwikkeling, maar 
roept op tot aanvullende inspanningen om 
aan te tonen dat daadwerkelijk 
vooruitgang wordt geboekt en dat de 
toezeggingen volledig worden uitgevoerd, 
onder meer door te bewijzen dat men 
concreet werkt aan de uitbanning van de 
vervolging van maatschappelijk leiders, 
onder wie mensenrechtenverdedigers, 
milieuactivisten en activisten die strijden 
voor de werknemersrechten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. betreurt dat de inspanningen om 
het hoofdstuk over handel en duurzame 
ontwikkeling beter afdwingbaar te maken, 
waar het Europees Parlement bij 
herhaling om heeft verzocht en waarop 
wordt gewezen in de opdrachtbrief van de 
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nieuwe EU-commissaris voor Handel, nog 
niet aan de orde komen in deze 
overeenkomst; verzoekt het gemengd 
comité om onmiddellijk werk te maken 
van een sterkere handhaving van de 
bepalingen inzake handel en duurzame 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 138
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. betreurt dat in het hoofdstuk over 
handel en duurzame ontwikkeling geen 
sanctiemechanisme werd opgenomen om 
de bepalingen met betrekking tot 
duurzame ontwikkeling daadwerkelijk af 
te dwingen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. herinnert eraan dat artikel 8 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie bepaalt dat de Unie er 
bij elk optreden naar streeft “de 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
op te heffen en de gelijkheid van mannen 
en vrouwen te bevorderen”; is ingenomen 
met de ondertekening van de WTO-
verklaring van Buenos Aires over 
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vrouwen en handel door Vietnam en de 
EU en verzoekt de partijen om hun 
daarbij aangegane verantwoordelijkheden 
gestand te doen en in de praktijk te 
brengen door de toezeggingen inzake 
gender en handel in deze overeenkomst te 
versterken en te verbeteren; herinnert aan 
de toezegging van de Commissie om 
genderhoofdstukken op te nemen in 
toekomstige EU-handelsovereenkomsten; 
beseft dat deze toezegging is gedaan nadat 
de vrijhandelsovereenkomst met Vietnam 
was gesloten, maar verzoekt de EU en 
Vietnam desalniettemin om toe te zeggen 
de uitvoering ervan te evalueren aan de 
hand van naar geslacht uitgesplitste 
gegevens en een specifiek hoofdstuk over 
gender en handel op te nemen bij een 
toekomstige herziening ervan;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. merkt met bezorgdheid op dat het 
Vietnamese wetboek van strafrecht nog 
steeds ruimte laat voor ernstige 
mensenrechtenschendingen, die zijn 
verergerd sinds de inwerkingtreding van 
de PSO; verzoekt Vietnam om het wetboek 
van strafrecht te herzien in 
overeenstemming met de internationale 
normen en verwelkomt de bijstand die de 
Europese Unie hierbij verleent; betreurt 
het dat de Commissie heeft verzuimd om 
de vrijhandelsovereenkomst te 
onderwerpen aan een alomvattende 
mensenrechteneffectbeoordeling; verzoekt 
de Commissie om een dergelijke 
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beoordeling uit te voeren;

Or. en

Amendement 141
Bernd Lange, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Monika Beňová, 
Jude Kirton-Darling, Nicola Danti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. roept op tot de oprichting van een 
gemengd comité van de Vietnamese 
nationale vergadering en het Europees 
Parlement om de maatregelen uit het 
hoofdstuk over handel en duurzame 
ontwikkeling en de uitvoering van de 
overeenkomst als geheel beter te 
coördineren en te evalueren; is 
ingenomen met het positieve standpunt 
van de voorzitter van de nationale 
vergadering van Vietnam over deze 
oproep tot actie en roept op tot de 
spoedige sluiting van een memorandum 
van overeenstemming tussen de twee 
parlementen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. verzoekt de EU en Vietnam 
om samen een actieplan ter bestrijding 
van kinderarbeid te ontwikkelen, 
geflankeerd door de beschikbare EU-
programma's, en daarin de noodzakelijke 
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zorgvuldigheidsverplichtingen voor 
bedrijven op te nemen;

Or. en

Amendement 143
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met de concrete 
stappen die de Vietnamese regering tot 
dusver heeft ondernomen, onder meer een 
wijziging van de arbeidswetgeving en de 
wettelijke voorschriften inzake de 
minimumleeftijd voor arbeid met als doel 
kinderarbeid af te schaffen, en 
toezeggingen op het gebied van niet-
discriminatie en gendergelijkheid op het 
werk;

12. is ingenomen met de concrete 
stappen die de Vietnamese regering tot 
dusver heeft ondernomen, onder meer een 
wijziging van de arbeidswetgeving en de 
wettelijke voorschriften inzake de 
minimumleeftijd voor arbeid met als doel 
kinderarbeid af te schaffen, en 
toezeggingen op het gebied van niet-
discriminatie en gendergelijkheid op het 
werk, maar onderstreept dat al deze 
verbeteringen eerst moeten worden 
doorgevoerd alvorens het Parlement 
stappen zet om de overeenkomst te 
ratificeren;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met de concrete 
stappen die de Vietnamese regering tot 
dusver heeft ondernomen, onder meer een 
wijziging van de arbeidswetgeving en de 
wettelijke voorschriften inzake de 
minimumleeftijd voor arbeid met als doel 

12. is ingenomen met de concrete 
stappen die de Vietnamese regering tot 
dusver heeft ondernomen, onder meer een 
wijziging van de arbeidswetgeving en de 
wettelijke voorschriften inzake de 
minimumleeftijd voor arbeid met als doel 
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kinderarbeid af te schaffen, en 
toezeggingen op het gebied van niet-
discriminatie en gendergelijkheid op het 
werk;

kinderarbeid af te schaffen, en 
toezeggingen op het gebied van niet-
discriminatie en gendergelijkheid op het 
werk; moedigt de Vietnamese nationale 
vergadering aan om deze stappen zoals 
aangekondigd eind november 2019 af te 
ronden;

Or. en

Amendement 145
Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met de concrete 
stappen die de Vietnamese regering tot 
dusver heeft ondernomen, onder meer een 
wijziging van de arbeidswetgeving en de 
wettelijke voorschriften inzake de 
minimumleeftijd voor arbeid met als doel 
kinderarbeid af te schaffen, en 
toezeggingen op het gebied van niet-
discriminatie en gendergelijkheid op het 
werk;

12. is ingenomen met de concrete 
stappen die de Vietnamese regering tot 
dusver heeft ondernomen, onder meer een 
wijziging van de arbeidswetgeving en de 
wettelijke voorschriften inzake de 
minimumleeftijd voor arbeid met als doel 
kinderarbeid af te schaffen, en 
toezeggingen op het gebied van niet-
discriminatie en gendergelijkheid op het 
werk; verwacht dat deze nieuwe wetgeving 
volledig zal worden gehandhaafd door de 
Vietnamese autoriteiten;

Or. en

Amendement 146
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met de concrete 
stappen die de Vietnamese regering tot 
dusver heeft ondernomen, onder meer een 
wijziging van de arbeidswetgeving en de 

12. is ingenomen met de concrete 
stappen die de Vietnamese regering tot 
dusver heeft ondernomen, onder meer een 
wijziging van de arbeidswetgeving en de 
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wettelijke voorschriften inzake de 
minimumleeftijd voor arbeid met als doel 
kinderarbeid af te schaffen, en 
toezeggingen op het gebied van niet-
discriminatie en gendergelijkheid op het 
werk;

wettelijke voorschriften inzake de 
minimumleeftijd voor arbeid, en 
toezeggingen op het gebied van niet-
discriminatie en gendergelijkheid op het 
werk;

Or. en

Amendement 147
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Vietnamese regering 
om een ambitieuze en geloofwaardige 
routekaart te presenteren met acties om 
kinderarbeid tegen 2025 uit te bannen en 
gedwongen arbeid, moderne slavernij en 
mensenhandel tegen 2030 te elimineren, 
en kijkt uit naar de tijdige beoordeling 
ervan door de Internationale 
Arbeidsorganisatie, vóór de ratificatie van 
de overeenkomst;

Or. en

Amendement 148
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. erkent dat de kinderarbeid in de 
afgelopen jaren aanzienlijk is gedaald en 
is ingenomen met de toezegging van de 
Vietnamese regering om kinderarbeid uit 
te roeien; herinnert eraan dat Vietnam 
het eerste Aziatische land en het tweede 
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land in de wereld is dat het VN-Verdrag 
inzake de rechten van het kind heeft 
geratificeerd;

Or. en

Amendement 149
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt dat er nog altijd grote 
uitdagingen bestaan, met name op het 
gebied van de mensenrechten en de 
vrijheid van meningsuiting;

Or. it

Amendement 150
Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. beklemtoont echter dat er ondanks 
de geboekte vooruitgang nog belangrijke 
problemen bestaan; is in dit verband 
ingenomen met de ratificatie van het 
fundamentele IAO-verdrag 98 (collectieve 
arbeidsonderhandelingen) op 14 juni 2019 
en de toezegging van de Vietnamese 
regering om de twee resterende 
fundamentele verdragen te ratificeren, te 
weten 105 (afschaffing van dwangarbeid) 
in 2020 en 87 (vrijheid van vereniging) in 
2023 te ratificeren, volgend op de 
komende goedkeuring van het nieuwe 
arbeidswetboek;

13. beklemtoont echter dat er ondanks 
de geboekte vooruitgang nog belangrijke 
problemen bestaan en dringt er bij de 
Vietnamese autoriteiten op aan zich 
bereid te tonen om te blijven werken aan 
een progressieve 
werknemersrechtenagenda aan de hand 
van concrete maatregelen, zoals de 
aanneming van het hervormde 
arbeidswetboek en 
uitvoeringsmaatregelen die uitgaan van 
de beginselen van de IAO-verdragen 105 
(afschaffing van dwangarbeid) in 2020 en 
87 (vrijheid van vereniging); benadrukt 
dat specifieke criteria in de 
uitvoeringswetgeving, zoals drempels en 
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registratievereisten, onafhankelijke 
organisaties niet in feite mogen 
verhinderen om de concurrentie aan te 
gaan met door de staat geleide 
organisaties; is in dit verband ingenomen 
met de ratificatie van het fundamentele 
IAO-verdrag 98 (collectieve 
arbeidsonderhandelingen) op 14 juni 2019 
en de toezegging van de Vietnamese 
regering om de twee resterende 
fundamentele verdragen te ratificeren, te 
weten 105 (afschaffing van dwangarbeid) 
in 2020 en 87 (vrijheid van vereniging) in 
2023, volgend op de komende goedkeuring 
van het nieuwe arbeidswetboek; verzoekt 
de Vietnamese autoriteiten om vóór de 
stemming over de goedkeuring door het 
Europees Parlement een geloofwaardige 
routekaart voor de ratificatie van de 
ontbrekende IAO-kernverdragen te 
presenteren;

Or. en

Amendement 151
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. beklemtoont echter dat er ondanks 
de geboekte vooruitgang nog belangrijke 
problemen bestaan; is in dit verband 
ingenomen met de ratificatie van het 
fundamentele IAO-verdrag 98 (collectieve 
arbeidsonderhandelingen) op 14 juni 2019 
en de toezegging van de Vietnamese 
regering om de twee resterende 
fundamentele verdragen te ratificeren, te 
weten 105 (afschaffing van dwangarbeid) 
in 2020 en 87 (vrijheid van vereniging) in 
2023 te ratificeren, volgend op de 
komende goedkeuring van het nieuwe 
arbeidswetboek;

13. beklemtoont echter dat er ondanks 
de geboekte vooruitgang nog belangrijke 
problemen bestaan; is in dit verband 
ingenomen met de ratificatie van het 
fundamentele IAO-verdrag 98 (collectieve 
arbeidsonderhandelingen) op 14 juni 2019 
en de toezegging van de Vietnamese 
regering om de twee resterende 
fundamentele verdragen te ratificeren, te 
weten 105 (afschaffing van dwangarbeid) 
in 2020 en 87 (vrijheid van vereniging) in 
2023; onderstreept dat de beginselen van 
de IAO-verdragen 87 en 105 moeten 
worden opgenomen in het gewijzigde 
arbeidswetboek om de noodzakelijke 
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rechtsgrondslag te bieden zodat Vietnam 
deze verdragen kan ratificeren; betreurt 
evenwel dat de vrijhandelsovereenkomst 
geen formele deadlines noemt voor de 
ratificatie van de IAO-verdragen 87 en 
105; benadrukt hoe belangrijk het is om 
spoedig uitvoeringsmaatregelen vast te 
stellen met betrekking tot IAO-verdrag 98; 
benadrukt dat het wetboek van strafrecht 
de positieve stappen die in het kader van 
het arbeidswetboek zijn gezet, absoluut 
niet teniet mag doen;

Or. en

Amendement 152
Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. beklemtoont echter dat er ondanks 
de geboekte vooruitgang nog belangrijke 
problemen bestaan; is in dit verband 
ingenomen met de ratificatie van het 
fundamentele IAO-verdrag 98 (collectieve 
arbeidsonderhandelingen) op 14 juni 2019 
en de toezegging van de Vietnamese 
regering om de twee resterende 
fundamentele verdragen te ratificeren, te 
weten 105 (afschaffing van dwangarbeid) 
in 2020 en 87 (vrijheid van vereniging) in 
2023 te ratificeren, volgend op de 
komende goedkeuring van het nieuwe 
arbeidswetboek;

13. beklemtoont echter dat er ondanks 
de geboekte vooruitgang nog belangrijke 
problemen bestaan; is in dit verband 
ingenomen met de ratificatie van het 
fundamentele IAO-verdrag 98 (collectieve 
arbeidsonderhandelingen) op 14 juni 2019 
en de toezegging van de Vietnamese 
regering om de twee resterende 
fundamentele verdragen te ratificeren, te 
weten 105 (afschaffing van dwangarbeid) 
in 2020 en 87 (vrijheid van vereniging) in 
2023, volgend op de komende goedkeuring 
van het nieuwe arbeidswetboek; wijst op de 
betekenis van deze toezeggingen, die echte 
positieve ontwikkelingen markeren in dit 
ontwikkelingsland, en benadrukt dat het 
van essentieel belang is dat de bepalingen 
inzake mensenrechten en 
milieubescherming daadwerkelijk worden 
uitgevoerd;

Or. en
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Amendement 153
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. beklemtoont echter dat er ondanks 
de geboekte vooruitgang nog belangrijke 
problemen bestaan; is in dit verband 
ingenomen met de ratificatie van het 
fundamentele IAO-verdrag 98 (collectieve 
arbeidsonderhandelingen) op 14 juni 2019 
en de toezegging van de Vietnamese 
regering om de twee resterende 
fundamentele verdragen te ratificeren, te 
weten 105 (afschaffing van dwangarbeid) 
in 2020 en 87 (vrijheid van vereniging) in 
2023 te ratificeren, volgend op de 
komende goedkeuring van het nieuwe 
arbeidswetboek;

13. beklemtoont echter dat er ondanks 
de geboekte vooruitgang nog belangrijke 
problemen bestaan; is in dit verband 
ingenomen met de ratificatie van het 
fundamentele IAO-verdrag 98 (collectieve 
arbeidsonderhandelingen) op 14 juni 2019 
en de toezegging van de Vietnamese 
regering om de twee resterende 
fundamentele verdragen te ratificeren, te 
weten 105 (afschaffing van dwangarbeid) 
in 2020 en 87 (vrijheid van vereniging) in 
2023, volgend op de komende goedkeuring 
van het nieuwe arbeidswetboek; is ermee 
ingenomen dat de EU voorwaarden stelt 
aan de ratificatie om ervoor te zorgen dat 
de arbeidsbepalingen in het kader van 
handel en duurzame ontwikkeling worden 
vastgesteld vóór de inwerkingtreding van 
de vrijhandelsovereenkomst;

Or. en

Amendement 154
Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. beklemtoont echter dat er ondanks 
de geboekte vooruitgang nog belangrijke 
problemen bestaan; is in dit verband 
ingenomen met de ratificatie van het 
fundamentele IAO-verdrag 98 (collectieve 
arbeidsonderhandelingen) op 14 juni 2019 
en de toezegging van de Vietnamese 
regering om de twee resterende 
fundamentele verdragen te ratificeren, te 

13. beklemtoont echter dat er ondanks 
de geboekte vooruitgang nog belangrijke 
problemen bestaan; is in dit verband 
ingenomen met de ratificatie van het 
fundamentele IAO-verdrag 98 (collectieve 
arbeidsonderhandelingen) op 14 juni 2019 
en de toezegging van de Vietnamese 
regering om de twee resterende 
fundamentele verdragen te ratificeren, te 
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weten 105 (afschaffing van dwangarbeid) 
in 2020 en 87 (vrijheid van vereniging) in 
2023 te ratificeren, volgend op de 
komende goedkeuring van het nieuwe 
arbeidswetboek;

weten 105 (afschaffing van dwangarbeid) 
in 2020 en 87 (vrijheid van vereniging) in 
2023, volgend op de komende goedkeuring 
van het nieuwe arbeidswetboek; verwacht 
dat de Vietnamese regering de EU 
voortdurend op de hoogte houdt van de 
vooruitgang ten aanzien van de 
ratificering van deze resterende 
verdragen;

Or. en

Amendement 155
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. beklemtoont echter dat er ondanks 
de geboekte vooruitgang nog belangrijke 
problemen bestaan; is in dit verband 
ingenomen met de ratificatie van het 
fundamentele IAO-verdrag 98 (collectieve 
arbeidsonderhandelingen) op 14 juni 2019 
en de toezegging van de Vietnamese 
regering om de twee resterende 
fundamentele verdragen te ratificeren, te 
weten 105 (afschaffing van dwangarbeid) 
in 2020 en 87 (vrijheid van vereniging) in 
2023 te ratificeren, volgend op de 
komende goedkeuring van het nieuwe 
arbeidswetboek;

13. beklemtoont echter dat er ondanks 
de geboekte vooruitgang nog belangrijke 
problemen bestaan; is in dit verband 
ingenomen met de ratificatie van het 
fundamentele IAO-verdrag 98 (collectieve 
arbeidsonderhandelingen) op 14 juni 2019 
en de toezegging van de Vietnamese 
regering om de twee resterende 
fundamentele verdragen te ratificeren, te 
weten 105 (afschaffing van dwangarbeid) 
in 2020 en 87 (vrijheid van vereniging) in 
2023, volgend op de komende goedkeuring 
van het nieuwe arbeidswetboek; benadrukt 
dat de vrijhandelsovereenkomst niet 
alleen vereist dat de partijen de IAO-
kernverdragen ratificeren, maar ook 
daadwerkelijk uitvoeren;

Or. en

Amendement 156
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. beklemtoont echter dat er ondanks 
de geboekte vooruitgang nog belangrijke 
problemen bestaan; is in dit verband 
ingenomen met de ratificatie van het 
fundamentele IAO-verdrag 98 (collectieve 
arbeidsonderhandelingen) op 14 juni 2019 
en de toezegging van de Vietnamese 
regering om de twee resterende 
fundamentele verdragen te ratificeren, te 
weten 105 (afschaffing van dwangarbeid) 
in 2020 en 87 (vrijheid van vereniging) in 
2023 te ratificeren, volgend op de komende 
goedkeuring van het nieuwe 
arbeidswetboek;

13. beklemtoont echter dat er ondanks 
de geboekte vooruitgang nog belangrijke 
problemen bestaan; is in dit verband 
ingenomen met de ratificatie van het 
fundamentele IAO-verdrag 98 (collectieve 
arbeidsonderhandelingen) op 14 juni 2019, 
maar kan geen genoegen nemen met de 
loutere toezegging van de Vietnamese 
regering om de twee resterende 
fundamentele verdragen te ratificeren, te 
weten 105 (afschaffing van dwangarbeid) 
in 2020 en 87 (vrijheid van vereniging) in 
2023, en onderstreept dat deze 
maatregelen eerst moeten worden 
genomen alvorens het Parlement stappen 
zet om de overeenkomst te ratificeren;

Or. en

Amendement 157
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. constateert dat de snelle 
economische ontwikkeling van het land 
en de expansie van de industrie en de 
dienstensector een toename van 
milieuschade met zich meebrengt, met 
ernstige gevolgen voor de biodiversiteit in 
de landbouw en in zee; wijst erop dat 
ongereglementeerde intensieve landbouw 
tot ontbossing en bodemaantasting leidt, 
een bedreiging vormt voor de 
biodiversiteit en de waterkwaliteit, en 
onverenigbaar is met de doelstelling van 
duurzame ontwikkeling; is van mening 
dat Vietnam een daadkrachtig plan voor 
bescherming van het milieu en het 
mariene ecosysteem moet toepassen;
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Or. it

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is ingenomen met de beoogde 
samenwerking met betrekking tot de 
handelsaspecten van de IAO-agenda voor 
waardig werk, met name de koppeling 
tussen handel en volwaardige, productieve 
arbeid voor iedereen, onder wie jongeren, 
vrouwen en personen met een handicap; 
roept op tot een spoedige en betekenisvolle 
start van deze samenwerking;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. moedigt de partijen aan om ten 
volle gebruik te maken van de bepalingen 
inzake samenwerking om het 
dierenwelzijn te verbeteren en capaciteit 
op te bouwen voor de ontwikkeling van 
hoge dierenwelzijnsnormen; verzoekt de 
partijen om zo spoedig mogelijk een 
actieplan te ontwikkelen voor de 
samenwerking op het gebied van 
dierenwelzijn;

Or. en
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Amendement 160
Bernd Lange, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Monika Beňová, 
Jude Kirton-Darling, Nicola Danti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt de centrale rol die 
uitvoeringsbesluiten spelen in de 
uitvoering van het herziene 
arbeidswetboek en de geratificeerde IAO-
verdragen; benadrukt dat het Europees 
Parlement bereid is een actieve dialoog 
aan te gaan over dit onderwerp en 
verzoekt de EU de nodige 
capaciteitsopbouwmaatregelen te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 161
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is verheugd over de toezegging om 
de multilaterale milieuovereenkomsten, 
zoals de Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering, daadwerkelijk ten 
uitvoer te leggen en om te streven naar de 
instandhouding en het duurzaam beheer 
van de wilde fauna en flora, biodiversiteit 
en bossen; herinnert eraan dat de 
overeenkomst voorziet in specifieke 
maatregelen voor de bestrijding van 
illegale, ongemelde en ongereglementeerde 
visserij en de bevordering van een 
duurzame en verantwoordelijke 
visserijsector, inclusief aquacultuur;

14. is verheugd over de toezegging om 
de multilaterale milieuovereenkomsten, 
zoals de Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering, daadwerkelijk ten 
uitvoer te leggen en om te streven naar de 
instandhouding en het duurzaam beheer 
van de wilde fauna en flora, biodiversiteit 
en bossen; verzoekt de Commissie om de 
milieu- en de klimaateffecten regelmatig 
te beoordelen, zodra de 
vrijhandelsovereenkomst drie jaar is 
uitgevoerd, om ervoor te zorgen dat er 
volledige overeenstemming bestaat tussen 
de handelsliberalisering en de EU-
klimaatdoelstellingen; vraagt om de 
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onmiddellijke activering van de 
wijzigingsprocedure in geval van 
onverenigbaarheden met duurzame 
ontwikkeling en de SDG's; benadrukt dat 
Vietnam momenteel inbreuk pleegt op de 
specifieke maatregelen uit het hoofdstuk 
over handel en duurzame ontwikkeling 
voor de bestrijding van illegale, ongemelde 
en ongereglementeerde visserij (IOO-
visserij) en dat de Commissie in 2017 een 
gele kaart heeft uitgedeeld in het kader 
van de EU-verordening betreffende IOO-
visserij; vraagt om de preferentiële 
tarieven voor visserijproducten pas toe te 
passen wanneer is voldaan aan de 
voorwaarden om de gele kaarten op te 
heffen; betreurt het dat het hoofdstuk 
over handel en duurzame ontwikkeling – 
dat wel een artikel bevat waarin wordt 
gewezen op het belang van verantwoorde 
en duurzame aquacultuur – geen artikel 
bevat over verantwoorde en duurzame 
landbouw, terwijl die sector veel baat zou 
moeten hebben bij de 
vrijhandelsovereenkomst;

Or. en

Amendement 162
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is verheugd over de toezegging om 
de multilaterale milieuovereenkomsten, 
zoals de Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering, daadwerkelijk ten 
uitvoer te leggen en om te streven naar de 
instandhouding en het duurzaam beheer 
van de wilde fauna en flora, biodiversiteit 
en bossen; herinnert eraan dat de 
overeenkomst voorziet in specifieke 
maatregelen voor de bestrijding van 
illegale, ongemelde en 

14. vestigt de aandacht op de 
toezegging om de multilaterale 
milieuovereenkomsten, zoals de 
Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering, daadwerkelijk ten 
uitvoer te leggen en om te streven naar de 
instandhouding en het duurzaam beheer 
van de wilde fauna en flora, biodiversiteit 
en bossen; herinnert er in dit verband aan 
dat Vietnam voor wat betreft de vervuiling 
van de oceanen met plastic afval het op 
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ongereglementeerde visserij en de 
bevordering van een duurzame en 
verantwoordelijke visserijsector, inclusief 
aquacultuur;

drie na meest vervuilende land ter wereld 
is; wijst erop dat het, gezien de 
inspanningen en toezeggingen die de 
Europese Unie van haar producenten eist, 
onzinnig is handelsovereenkomsten te 
sluiten met partners die de milieuwaarden 
van de EU niet respecteren en zich niet 
inspannen om daadwerkelijk het milieu te 
beschermen, omdat het invoeren van 
producten uit deze landen mede leidt tot 
aantasting van het milieu en concurrentie 
voor EU-bedrijven, die zeer terecht aan 
strenge milieuregels worden 
onderworpen;

Or. it

Amendement 163
Iuliu Winkler, Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is verheugd over de toezegging om 
de multilaterale milieuovereenkomsten, 
zoals de Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering, daadwerkelijk ten 
uitvoer te leggen en om te streven naar de 
instandhouding en het duurzaam beheer 
van de wilde fauna en flora, biodiversiteit 
en bossen; herinnert eraan dat de 
overeenkomst voorziet in specifieke 
maatregelen voor de bestrijding van 
illegale, ongemelde en ongereglementeerde 
visserij en de bevordering van een 
duurzame en verantwoordelijke 
visserijsector, inclusief aquacultuur;

14. is verheugd over de toezegging om 
de multilaterale milieuovereenkomsten, 
zoals de Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering, daadwerkelijk ten 
uitvoer te leggen en om te streven naar de 
instandhouding en het duurzaam beheer 
van de wilde fauna en flora, biodiversiteit 
en bossen; herinnert eraan dat de 
overeenkomst voorziet in specifieke 
maatregelen voor de bestrijding van 
illegale, ongemelde en ongereglementeerde 
visserij en de bevordering van een 
duurzame en verantwoordelijke 
visserijsector, inclusief aquacultuur; 
overwegende dat Vietnam een van de 
meest actieve landen in de ASEAN-regio 
is die hun inzet voor de Overeenkomst van 
Parijs tonen; benadrukt dat een spoedige 
ratificatie van de vrijhandelsovereenkomst 
zal bijdragen aan de totstandbrenging van 
de hoogst mogelijke 
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milieubeschermingsnormen in de regio;

Or. en

Amendement 164
Bernd Lange, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Monika Beňová, 
Jude Kirton-Darling, Nicola Danti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is verheugd over de toezegging om 
de multilaterale milieuovereenkomsten, 
zoals de Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering, daadwerkelijk ten 
uitvoer te leggen en om te streven naar de 
instandhouding en het duurzaam beheer 
van de wilde fauna en flora, biodiversiteit 
en bossen; herinnert eraan dat de 
overeenkomst voorziet in specifieke 
maatregelen voor de bestrijding van 
illegale, ongemelde en ongereglementeerde 
visserij en de bevordering van een 
duurzame en verantwoordelijke 
visserijsector, inclusief aquacultuur;

14. is verheugd over de toezegging om 
de multilaterale milieuovereenkomsten, 
zoals de Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering, daadwerkelijk ten 
uitvoer te leggen en om te streven naar de 
instandhouding en het duurzaam beheer 
van de wilde fauna en flora, biodiversiteit 
en bossen; herinnert eraan dat de 
overeenkomst voorziet in specifieke 
maatregelen voor de bestrijding van 
illegale, ongemelde en ongereglementeerde 
visserij en de bevordering van een 
duurzame en verantwoordelijke 
visserijsector, inclusief aquacultuur; erkent 
dat in dit verband een gele kaart is 
uitgedeeld aan Vietnam en dat er reeds 
maatregelen zijn genomen om de situatie 
te verbeteren; roept op tot verdere actie in 
lijn met de bevindingen van de 
onderzoeksmissie van november 2019;

Or. en

Amendement 165
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is verheugd over de toezegging om 14. neemt nota van de toezegging om 
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de multilaterale milieuovereenkomsten, 
zoals de Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering, daadwerkelijk ten 
uitvoer te leggen en om te streven naar de 
instandhouding en het duurzaam beheer 
van de wilde fauna en flora, biodiversiteit 
en bossen; herinnert eraan dat de 
overeenkomst voorziet in specifieke 
maatregelen voor de bestrijding van 
illegale, ongemelde en ongereglementeerde 
visserij en de bevordering van een 
duurzame en verantwoordelijke 
visserijsector, inclusief aquacultuur;

de multilaterale milieuovereenkomsten, 
zoals de Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering, daadwerkelijk ten 
uitvoer te leggen en om te streven naar de 
instandhouding en het duurzaam beheer 
van de wilde fauna en flora, biodiversiteit 
en bossen, maar vindt dat de bepalingen 
in de overeenkomst niet wijzen op een 
daadwerkelijke uitvoering; herinnert eraan 
dat de overeenkomst voorziet in specifieke 
maatregelen voor de bestrijding van 
illegale, ongemelde en ongereglementeerde 
visserij en de bevordering van een 
duurzame en verantwoordelijke 
visserijsector, inclusief aquacultuur, die 
vóór de ratificering van de overeenkomst 
tot stand moet worden gebracht door de 
Vietnamese visserijvloot in te krimpen;

Or. en

Amendement 166
Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is verheugd over de toezegging om 
de multilaterale milieuovereenkomsten, 
zoals de Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering, daadwerkelijk ten 
uitvoer te leggen en om te streven naar de 
instandhouding en het duurzaam beheer 
van de wilde fauna en flora, biodiversiteit 
en bossen; herinnert eraan dat de 
overeenkomst voorziet in specifieke 
maatregelen voor de bestrijding van 
illegale, ongemelde en ongereglementeerde 
visserij en de bevordering van een 
duurzame en verantwoordelijke 
visserijsector, inclusief aquacultuur;

14. is verheugd over de toezegging om 
de multilaterale milieuovereenkomsten, 
zoals de Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering, daadwerkelijk ten 
uitvoer te leggen en om te streven naar de 
instandhouding en het duurzaam beheer 
van de wilde fauna en flora, biodiversiteit 
en bossen; herinnert eraan dat de 
overeenkomst voorziet in specifieke 
maatregelen voor de bestrijding van 
illegale, ongemelde en ongereglementeerde 
visserij en de bevordering van een 
duurzame en verantwoordelijke 
visserijsector, inclusief aquacultuur; 
herinnert eraan dat er op dit gebied grote 
bezorgdheid bestaat, aangezien Vietnam 
sinds oktober 2017 onderwerp is van een 
“gelekaartprocedure” uit hoofde van de 
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verordening betreffende IOO-visserij, die 
momenteel wordt geëvalueerd;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is verheugd over de toezegging om 
de multilaterale milieuovereenkomsten, 
zoals de Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering, daadwerkelijk ten 
uitvoer te leggen en om te streven naar de 
instandhouding en het duurzaam beheer 
van de wilde fauna en flora, biodiversiteit 
en bossen; herinnert eraan dat de 
overeenkomst voorziet in specifieke 
maatregelen voor de bestrijding van 
illegale, ongemelde en ongereglementeerde 
visserij en de bevordering van een 
duurzame en verantwoordelijke 
visserijsector, inclusief aquacultuur;

14. is verheugd over de toezegging om 
de multilaterale milieuovereenkomsten, 
zoals de Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering, daadwerkelijk ten 
uitvoer te leggen en om te streven naar de 
instandhouding en het duurzaam beheer 
van de wilde fauna en flora, biodiversiteit 
en bossen; herinnert eraan dat de 
overeenkomst voorziet in specifieke 
maatregelen voor de bestrijding van 
illegale, ongemelde en ongereglementeerde 
visserij en de bevordering van een 
duurzame en verantwoordelijke 
visserijsector, inclusief aquacultuur; 
benadrukt dat het voor de EU en Vietnam 
cruciaal is om de Overeenkomst van 
Parijs volledig te eerbiedigen en uit te 
voeren, met name via de 
vrijhandelsovereenkomst;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement
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14. is verheugd over de toezegging om 
de multilaterale milieuovereenkomsten, 
zoals de Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering, daadwerkelijk ten 
uitvoer te leggen en om te streven naar de 
instandhouding en het duurzaam beheer 
van de wilde fauna en flora, biodiversiteit 
en bossen; herinnert eraan dat de 
overeenkomst voorziet in specifieke 
maatregelen voor de bestrijding van 
illegale, ongemelde en ongereglementeerde 
visserij en de bevordering van een 
duurzame en verantwoordelijke 
visserijsector, inclusief aquacultuur;

14. is verheugd over de toezegging om 
de multilaterale milieuovereenkomsten, 
zoals de Overeenkomst van Parijs inzake 
klimaatverandering, daadwerkelijk ten 
uitvoer te leggen en om te streven naar de 
instandhouding en het duurzaam beheer 
van de wilde fauna en flora, biodiversiteit 
en bossen; onderstreept hoe belangrijk het 
is dat beide partijen de Overeenkomst van 
Parijs daadwerkelijk uitvoeren en op deze 
gebieden samenwerken; herinnert eraan 
dat de overeenkomst voorziet in specifieke 
maatregelen voor de bestrijding van 
illegale, ongemelde en ongereglementeerde 
visserij en de bevordering van een 
duurzame en verantwoordelijke 
visserijsector, inclusief aquacultuur;

Or. en

Amendement 169
Annie Schreijer-Pierik, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. erkent de inspanningen van 
Vietnam in de strijd tegen illegale, 
ongemelde en ongereglementeerde visserij 
door officieel toe te treden tot de 
Overeenkomst inzake 
havenstaatmaatregelen; merkt op dat 
Vietnam duidelijke toezeggingen heeft 
gedaan en op 15 januari is toegetreden, 
en dat de Overeenkomst inzake 
havenstaatmaatregelen de eerste bindende 
internationale overeenkomst is die 
specifiek gericht is op illegale, ongemelde 
en ongereglementeerde visserij;

Or. en

Amendement 170
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Annie Schreijer-Pierik, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. merkt op dat Vietnam voorts de 
herziene visserijwet van 2017 heeft 
aangenomen, en dat deze wet op 1 januari 
2019 in werking is getreden en betrekking 
heeft op de internationale en regionale 
verplichtingen en overeenkomsten en de 
aanbevelingen van de Commissie;

Or. en

Amendement 171
Annie Schreijer-Pierik, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. erkent dat Vietnam 
bovendien verschillende voorschriften 
heeft opgesteld, een nationaal 
actieprogramma ter bestrijding van IOO-
visserij heeft uitgevoerd en de 
disseminatie van de wettelijke 
voorschriften onder vissers heeft 
geïntensiveerd;

Or. en

Amendement 172
Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quinquies

Ontwerpresolutie Amendement

14 quinquies. roept ertoe op voortdurend 
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toe te zien op de inspanningen van 
Vietnam om ervoor te zorgen dat het land 
vooruitgang blijft boeken bij de 
bestrijding van IOO-visserij en bij het 
benutten van zijn exportpotentieel;

Or. en

Amendement 173
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. wijst erop dat de visserij binnen de 
betrekkingen tussen de Europese Unie en 
Vietnam een zeer kwetsbare sector is; 
herinnert eraan dat Vietnam in oktober 
2017 een eerste waarschuwing van de 
Europese Commissie heeft gekregen en 
momenteel onder toezicht staat, en dat 
visproducten uit Vietnam verboden 
kunnen worden als er geen corrigerende 
maatregelen worden genomen; wijst er in 
dit verband op dat Vietnam vergaande 
maatregelen moet nemen ter bestrijding 
van illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij; is van 
mening dat de Unie toezicht moet houden 
en nauwgezette controles van Vietnam 
moet eisen om te garanderen dat er geen 
illegale visproducten op de markt van de 
Unie komen;

Or. it

Amendement 174
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. wijst op de grote problemen waar 
de Vietnamese overheid mee te maken 
heeft, met name de buitensporige omvang 
van de visserijvloot, overbevissing en de 
ondoeltreffendheid van de controles; is in 
dit verband uiterst bezorgd over de invoer 
en vraagt om streng toezicht op de 
controlesystemen;

Or. it

Amendement 175
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. is voor wat betreft de invoer 
van landbouwproducten zeer bezorgd over 
de 80 000 ton rijst per jaar met nulrecht; 
begrijpt niet wat de reden is voor een 
tegemoetkoming van deze omvang, waar 
de gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid uit 
Vietnam ingevoerde rijst in de voorgaande 
jaren ongeveer 25 000 ton bedroeg; wijst 
erop dat op het moment dat de 
vrijwaringsclausules voor rijst uit 
Cambodja zijn toegepast, het openen van 
een groot invoercontingent voor rijst 
riskant is en schadelijk kan zijn voor de 
Europese rijstteelt, die wordt gedwongen 
minder te produceren, met ernstige 
gevolgen in zowel kwantitatief als 
kwalitatief opzicht;

Or. it

Amendement 176
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 14 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quinquies. wijst erop dat de groeiende 
afhankelijkheid van invoer van rijst uit 
Azië in aanzienlijke mate bijdraagt aan 
toenemende prijsschommelingen van rijst; 
merkt op dat de groei van de 
wereldbevolking de capaciteit om de 
wereldwijde rijstproductie te verhogen ver 
te boven gaat; wijst erop dat de 
combinatie van afhankelijkheid van 
invoer en afname van eigen productie in 
de toekomst voor bevoorradingsproblemen 
kan zorgen in de EU; herinnert eraan dat 
bij de rijstteelt water uit de Mekong wordt 
gebruikt, een van de meest vervuilde 
rivieren ter wereld; acht het daarom 
noodzakelijk dat zowel de kwaliteit van 
het eindproduct als de productieketen 
wordt gecontroleerd, om te verzekeren dat 
de Europese normen en vereisten worden 
nageleefd en tijdens de verwerking van 
het product geen stoffen worden gebruikt 
die in Europa verboden zijn, zelfs als er in 
het eindproduct geen sporen van 
aanwezig zijn, aangezien deze wel het 
milieu kunnen aantasten;

Or. it

Amendement 177
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 sexies. eist dat het technisch 
beheer van het contingent zodanig wordt 
gereguleerd dat het over een langere 
periode wordt uitgestreken en de effecten 
van de opening van het tariefcontingent 
van 80 000 ton worden gemonitord;
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Or. it

Amendement 178
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 septies. stelt voor de opening van 
het contingent in twee halfjaarlijkse 
tranches door te voeren, waarbij ingeval 
voor een of meer deelcontingenten – 
30 000 ton aromatische rijst, 30 000 ton 
volwitte rijst en 20 000 ton gedopte rijst – 
de halfjaarlijkse tranche vóór opening 
van de volgende tranche is uitgeput, de 
vrijstelling van rechten niet geldt voor de 
volumes die worden ingevoerd vanaf de 
datum van uitputting tot de opening van 
de nieuwe halfjaarlijkse tranche; eist dat 
er geen enkele mogelijkheid wordt 
geboden om volumes tussen 
deelcontingenten over te hevelen indien 
een van de deelcontingenten niet volledig 
wordt opgebruikt; eist dat wanneer het 
beschikbare volume voor een 
deelcontingent drie opeenvolgende jaren 
niet wordt gebruikt of voor minder dan 
50 % wordt opgebruikt, dit deelcontingent 
wordt opgeschort;

Or. it

Amendement 179
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. erkent de verbintenis van Vietnam 
om de illegale houtkap en ontbossing aan 

15. erkent de verbintenis van Vietnam 
om de illegale houtkap en ontbossing aan 
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te pakken middels het sluiten van een 
vrijwillige partnerschapsovereenkomst 
inzake wetshandhaving, governance en 
handel in de bosbouw (Flegt-VPA) met de 
EU; wijst erop dat deze overeenkomst 
sedert 1 juni 2019 van kracht is en 
bindende zorgvuldigheidsverplichtingen 
voor de importeurs omvat; is verheugd 
over de open en constructieve deelneming 
van alle belanghebbenden in Vietnam aan 
dit proces;

te pakken middels het sluiten van een 
vrijwillige partnerschapsovereenkomst 
inzake wetshandhaving, governance en 
handel in de bosbouw (Flegt-VPA) met de 
EU; wijst erop dat deze overeenkomst 
sedert 1 juni 2019 van kracht is en 
bindende zorgvuldigheidsverplichtingen 
voor de importeurs omvat; is verheugd 
over de open en constructieve deelneming 
van alle belanghebbenden in Vietnam aan 
dit proces; moedigt Vietnam aan 
maatregelen te nemen in het kader van 
het systeem ter waarborging van de 
wettigheid van hout en houtproducten die 
volledig aansluiten bij de ambitie van de 
VPA-toezeggingen en herinnert eraan dat 
dit een noodzakelijke voorwaarde is om 
een Flegt-vergunning te verkrijgen; 
betreurt dat de vrijhandelsovereenkomst 
voorziet in de volledige liberalisering van 
alle handel in Flegt-VPA-houtproducten 
bij de inwerkingtreding en vreest dat het 
invoercontrolesysteem uit hoofde van de 
EU-houtverordening hierdoor verder 
onder druk komt te staan;

Or. en

Amendement 180
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. erkent de verbintenis van Vietnam 
om de illegale houtkap en ontbossing aan 
te pakken middels het sluiten van een 
vrijwillige partnerschapsovereenkomst 
inzake wetshandhaving, governance en 
handel in de bosbouw (Flegt-VPA) met de 
EU; wijst erop dat deze overeenkomst 
sedert 1 juni 2019 van kracht is en 
bindende zorgvuldigheidsverplichtingen 
voor de importeurs omvat; is verheugd 
over de open en constructieve deelneming 

15. is zeer verontrust over de situatie 
van de illegale handel in hout in Vietnam 
en het grote aantal gevallen van illegale 
smokkel van hout uit Laos en Cambodja; 
erkent in dit verband de verbintenis van 
Vietnam om de illegale houtkap en 
ontbossing aan te pakken middels het 
sluiten van een vrijwillige 
partnerschapsovereenkomst inzake 
wetshandhaving, governance en handel in 
de bosbouw (Flegt-VPA) met de EU; wijst 
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van alle belanghebbenden in Vietnam aan 
dit proces;

erop dat deze overeenkomst sedert 1 juni 
2019 van kracht is en bindende 
zorgvuldigheidsverplichtingen voor de 
importeurs omvat; is verheugd over de 
open en constructieve deelneming van alle 
belanghebbenden in Vietnam aan dit 
proces; hoopt dat de volledige naleving en 
de in de overeenkomst voorziene controles 
wordt gewaarborgd;

Or. it

Amendement 181
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. erkent de verbintenis van Vietnam 
om de illegale houtkap en ontbossing aan 
te pakken middels het sluiten van een 
vrijwillige partnerschapsovereenkomst 
inzake wetshandhaving, governance en 
handel in de bosbouw (Flegt-VPA) met de 
EU; wijst erop dat deze overeenkomst 
sedert 1 juni 2019 van kracht is en 
bindende zorgvuldigheidsverplichtingen 
voor de importeurs omvat; is verheugd 
over de open en constructieve deelneming 
van alle belanghebbenden in Vietnam aan 
dit proces;

15. erkent de verbintenis van Vietnam 
om de illegale houtkap en ontbossing aan 
te pakken middels het sluiten van een 
vrijwillige partnerschapsovereenkomst 
inzake wetshandhaving, governance en 
handel in de bosbouw (Flegt-VPA) met de 
EU; wijst erop dat deze overeenkomst 
sedert 1 juni 2019 van kracht is en 
bindende zorgvuldigheidsverplichtingen 
voor de importeurs omvat; is verheugd 
over de open en constructieve deelneming 
van alle belanghebbenden in Vietnam aan 
dit proces, maar blijft bezorgd over de 
opmerkingen van ngo's over de 
aanhoudende illegale handel in kostbaar 
hout dat van Laos en Cambodja via 
Vietnam wordt verhandeld, die verdere 
ontbossing in de hand werkt;

Or. en

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



PE643.175v02-00 106/124 AM\1192586NL.docx

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept het essentiële belang 
van het uitvoeren van alle bepalingen en 
hoofdstukken van de overeenkomst, van 
markttoegang tot duurzame ontwikkeling 
en de naleving van alle verbintenissen; 
onderstreept in dit verband de nieuwe 
functie van gevolmachtigde voor de 
naleving van het handelsbeleid die 
rechtstreeks onder de commissaris voor 
Handel ressorteert;

16. onderstreept het essentiële belang 
van het daadwerkelijk uitvoeren van alle 
bepalingen en hoofdstukken van de 
overeenkomst, van markttoegang tot 
duurzame ontwikkeling en de naleving van 
alle verbintenissen; vindt dat alle 
bepalingen inzake handel en duurzame 
ontwikkeling zodanig moeten worden 
geïnterpreteerd dat zij 
internationaalrechtelijke wettelijke 
verplichtingen met zich meebrengen; 
onderstreept in dit verband de nieuwe 
functie van gevolmachtigde voor de 
naleving van het handelsbeleid die 
rechtstreeks onder de commissaris voor 
Handel ressorteert; onderstreept dat 
Europese bedrijven en met name kmo's 
moeten worden aangemoedigd om de 
voordelen van de overeenkomst maximaal 
te benutten en dat eventuele hindernissen 
bij de uitvoering onmiddellijk moeten 
worden weggenomen;

Or. en

Amendement 183
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Massimiliano Salini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept het essentiële belang 
van het uitvoeren van alle bepalingen en 
hoofdstukken van de overeenkomst, van 
markttoegang tot duurzame ontwikkeling 
en de naleving van alle verbintenissen; 
onderstreept in dit verband de nieuwe 
functie van gevolmachtigde voor de 
naleving van het handelsbeleid die 
rechtstreeks onder de commissaris voor 

16. onderstreept het essentiële belang 
van het uitvoeren van alle bepalingen en 
hoofdstukken van de overeenkomst, van 
markttoegang tot duurzame ontwikkeling 
en de naleving van alle verbintenissen; 
onderstreept in dit verband de nieuwe 
functie van gevolmachtigde voor de 
naleving van het handelsbeleid die 
rechtstreeks onder de commissaris voor 



AM\1192586NL.docx 107/124 PE643.175v02-00

NL

Handel ressorteert; Handel ressorteert; herhaalt de toezegging 
van de Commissie internationale handel 
van het Europees Parlement om actief toe 
te zien op de uitvoering van de 
toezeggingen in het kader van de 
vrijhandelsovereenkomst;

Or. en

Amendement 184
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. onderstreept het essentiële belang 
van het uitvoeren van alle bepalingen en 
hoofdstukken van de overeenkomst, van 
markttoegang tot duurzame ontwikkeling 
en de naleving van alle verbintenissen; 
onderstreept in dit verband de nieuwe 
functie van gevolmachtigde voor de 
naleving van het handelsbeleid die 
rechtstreeks onder de commissaris voor 
Handel ressorteert;

16. onderstreept het essentiële belang 
van het uitvoeren van alle bepalingen en 
hoofdstukken van de overeenkomst, van 
markttoegang tot duurzame ontwikkeling 
en de naleving van alle verbintenissen; 
verlangt dat de Europese Commissie en de 
Raad een politieke verklaring opstellen 
met strikte procedureregels over de 
opschorting van de overeenkomst, met 
name in geval van nieuwe 
mensenrechtenschendingen door de 
Vietnamese regering;

Or. en

Amendement 185
Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt dat de inwerkingtreding 
van de overeenkomst de voorwaarden zal 
scheppen voor een omvangrijke en 
vruchtbare samenwerking tussen de twee 
partijen met het oog op de daadwerkelijke 
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uitvoering van de bepalingen inzake 
duurzame ontwikkeling die verbetering 
teweeg kan brengen in de politieke en 
mensenrechtensituatie in het land; 
onderstreept dat een goede uitvoering van 
de vrijhandelsovereenkomst Vietnam kan 
helpen om te voldoen aan de Europese 
normen op het gebied van milieu, 
mensenrechten, goed bestuur en 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen; is in dit verband ingenomen 
met de toezegging van Vietnam om een 
nationaal uitvoeringsplan te presenteren 
om te voldoen aan de bepalingen van de 
vrijhandelsovereenkomst;

Or. en

Amendement 186
Iuliu Winkler, Jörgen Warborn, Massimiliano Salini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. herinnert aan de ervaringen uit 
het verleden, die laten zien dat een 
correcte uitvoering van 
vrijhandelsovereenkomsten en de 
aanwezigheid van EU-bedrijven ter 
plaatse kunnen leiden tot verbeteringen 
op het gebied van de mensenrechten, 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en de milieunormen in 
minder ontwikkelde landen zoals Sri 
Lanka of Cambodja; verzoekt Europese 
bedrijven om een belangrijke rol te blijven 
spelen bij het overbruggen van normen en 
goede praktijken om via de 
vrijhandelsovereenkomst het meest 
geschikte, duurzame 
ondernemingsklimaat tot stand te brengen 
in Vietnam;

Or. en
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Amendement 187
Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt aan op versterkt toezicht op 
de overeenkomst en inspanningen om 
ervoor te zorgen dat lacunes snel met onze 
handelspartner worden aangepakt; dringt 
aan op specifieke technische bijstand om 
Vietnam te helpen een aantal toezeggingen 
na te komen middels projecten en 
expertise, met name in verband met 
bepalingen inzake het milieu en arbeid;

17. dringt aan op versterkt toezicht op 
de overeenkomst en inspanningen om 
ervoor te zorgen dat lacunes snel met onze 
handelspartner worden aangepakt; dringt 
aan op specifieke technische bijstand om 
Vietnam te helpen een aantal toezeggingen 
na te komen middels projecten en 
expertise, met name in verband met 
bepalingen inzake het milieu en arbeid; 
herinnert de Commissie aan haar 
verplichting om verslag uit te brengen aan 
het Europees Parlement en de Raad over 
de uitvoering van de 
vrijhandelsovereenkomst;

Or. en

Amendement 188
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt aan op versterkt toezicht op 
de overeenkomst en inspanningen om 
ervoor te zorgen dat lacunes snel met onze 
handelspartner worden aangepakt; dringt 
aan op specifieke technische bijstand om 
Vietnam te helpen een aantal toezeggingen 
na te komen middels projecten en 
expertise, met name in verband met 
bepalingen inzake het milieu en arbeid;

17. dringt aan op de invoering van zeer 
gedetailleerd en streng toezicht op de 
uitvoering van de overeenkomst en de 
intensivering van alle inspanningen die 
nodig zijn om ervoor te zorgen dat lacunes 
snel met onze handelspartner worden 
aangepakt; dringt aan op specifieke 
technische bijstand om Vietnam te helpen 
een aantal toezeggingen na te komen 
middels projecten en expertise, met name 
in verband met bepalingen inzake het 
milieu en arbeid;
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Or. it

Amendement 189
Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Dita Charanzová, Svenja Hahn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt aan op versterkt toezicht op 
de overeenkomst en inspanningen om 
ervoor te zorgen dat lacunes snel met onze 
handelspartner worden aangepakt; dringt 
aan op specifieke technische bijstand om 
Vietnam te helpen een aantal toezeggingen 
na te komen middels projecten en 
expertise, met name in verband met 
bepalingen inzake het milieu en arbeid;

17. dringt aan op versterkt toezicht op 
de overeenkomst en inspanningen om 
ervoor te zorgen dat lacunes snel met onze 
handelspartner worden aangepakt; dringt 
aan op specifieke technische bijstand om 
Vietnam te helpen zijn toezeggingen na te 
komen middels projecten en expertise, met 
name in verband met bepalingen inzake het 
milieu en arbeid;

Or. en

Amendement 190
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. betreurt dat er geen specifiek 
hoofdstuk is gewijd aan kmo's, die 40 % 
van het Vietnamese bbp uitmaken en de 
ruggengraat van de Europese economie 
vormen; herinnert eraan dat de 
Commissie in alle handelsovereenkomsten 
een specifiek hoofdstuk over kmo's moet 
opnemen;

Or. it

Amendement 191
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Karin Karlsbro, Marie-Pierre Vedrenne, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Jordi 
Cañas, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Jérémy Decerle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat de betrokkenheid van 
het maatschappelijk middenveld bij het 
toezicht op de uitvoering van de 
overeenkomst van cruciaal belang is, en 
pleit ervoor snel na de inwerkingtreding 
van de overeenkomst interne 
adviesgroepen op te richten en te zorgen 
voor een evenwichtige vertegenwoordiging 
van het maatschappelijk middenveld in 
deze groepen;

18. benadrukt dat de betrokkenheid van 
het maatschappelijk middenveld bij het 
toezicht op de uitvoering van de 
overeenkomst van cruciaal belang is, en 
pleit ervoor snel na de inwerkingtreding 
van de overeenkomst interne 
adviesgroepen op te richten en te zorgen 
voor een evenwichtige vertegenwoordiging 
van het maatschappelijk middenveld in 
deze groepen; merkt met bezorgdheid op 
dat het onafhankelijke Vietnamese 
maatschappelijk middenveld ernstig wordt 
onderdrukt en grotendeels onder de radar 
opereert uit angst voor vervolging en 
vergelding; moedigt de EU-instellingen 
aan om het onafhankelijk 
maatschappelijk middenveld in Vietnam 
te ondersteunen; verzoekt om passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
adviesgroepen hun opdracht 
onafhankelijk, onpartijdig, grondig en 
veilig kunnen uitoefenen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat de betrokkenheid van 
het maatschappelijk middenveld bij het 
toezicht op de uitvoering van de 
overeenkomst van cruciaal belang is, en 
pleit ervoor snel na de inwerkingtreding 

18. benadrukt dat de betrokkenheid van 
het maatschappelijk middenveld bij het 
toezicht op de uitvoering van de 
overeenkomst van cruciaal belang is, en 
pleit ervoor snel na de inwerkingtreding 
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van de overeenkomst interne 
adviesgroepen op te richten en te zorgen 
voor een evenwichtige vertegenwoordiging 
van het maatschappelijk middenveld in 
deze groepen;

van de overeenkomst interne 
adviesgroepen op te richten en te zorgen 
voor een evenwichtige vertegenwoordiging 
van het maatschappelijk middenveld in 
deze groepen, met inbegrip van 
onafhankelijke arbeids- en 
milieuorganisaties; ondersteunt de 
inspanningen van maatschappelijke 
organisaties in Vietnam om in dit verband 
voorstellen te ontwikkelen en zal steun 
verlenen aan inspanningen met het oog 
op capaciteitsopbouw; verzoekt de 
regering van Vietnam om spoedig werk te 
maken van de oprichting van interne 
adviesgroepen;

Or. en

Amendement 193
Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat de betrokkenheid van 
het maatschappelijk middenveld bij het 
toezicht op de uitvoering van de 
overeenkomst van cruciaal belang is, en 
pleit ervoor snel na de inwerkingtreding 
van de overeenkomst interne 
adviesgroepen op te richten en te zorgen 
voor een evenwichtige vertegenwoordiging 
van het maatschappelijk middenveld in 
deze groepen;

18. benadrukt dat de betrokkenheid van 
het maatschappelijk middenveld bij het 
toezicht op de uitvoering van de 
overeenkomst van cruciaal belang is, en 
pleit ervoor snel na de inwerkingtreding 
van de overeenkomst interne 
adviesgroepen op te richten en te zorgen 
voor een evenwichtige vertegenwoordiging 
van het maatschappelijk middenveld in 
deze groepen; stelt voor om een 
interparlementaire groep van de nationale 
vergadering van Vietnam en het Europees 
Parlement in te stellen met het oog op de 
spoedige oprichting van brede en zo 
onafhankelijk mogelijke interne 
adviesgroepen; herinnert aan de rol van 
bevoegde interne adviesgroepen bij de 
inspanningen om de correcte uitvoering 
van de vrijhandelsovereenkomst te 
monitoren en te controleren;
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Or. en

Amendement 194
Saskia Bricmont

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat de betrokkenheid van 
het maatschappelijk middenveld bij het 
toezicht op de uitvoering van de 
overeenkomst van cruciaal belang is, en 
pleit ervoor snel na de inwerkingtreding 
van de overeenkomst interne 
adviesgroepen op te richten en te zorgen 
voor een evenwichtige vertegenwoordiging 
van het maatschappelijk middenveld in 
deze groepen;

18. benadrukt dat de betrokkenheid van 
het maatschappelijk middenveld bij het 
toezicht op de uitvoering van de 
overeenkomst van cruciaal belang is, en 
pleit ervoor snel na de inwerkingtreding 
van de overeenkomst interne 
adviesgroepen op te richten en te zorgen 
voor een evenwichtige vertegenwoordiging 
van het maatschappelijk middenveld in 
deze groepen, met inbegrip van de 
participatie van maatschappelijke 
organisaties; waarschuwt dat de interne 
adviesgroep betekenisloos dreigt te 
worden wegens het gebrek aan vrijheid 
van meningsuiting en de draconische 
uitvoering van het wetboek van strafrecht;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat de betrokkenheid van 
het maatschappelijk middenveld bij het 
toezicht op de uitvoering van de 
overeenkomst van cruciaal belang is, en 
pleit ervoor snel na de inwerkingtreding 
van de overeenkomst interne 
adviesgroepen op te richten en te zorgen 

18. benadrukt dat de betrokkenheid van 
het onafhankelijke maatschappelijk 
middenveld en de sociale partners bij het 
toezicht op de uitvoering van de 
overeenkomst van cruciaal belang is, en 
pleit ervoor snel na de inwerkingtreding 
van de overeenkomst interne 
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voor een evenwichtige vertegenwoordiging 
van het maatschappelijk middenveld in 
deze groepen;

adviesgroepen op te richten en te zorgen 
voor een evenwichtige vertegenwoordiging 
van onafhankelijke, vrije en diverse 
maatschappelijke organisaties in deze 
groepen, met inbegrip van 
vertegenwoordigers van organisaties op 
het gebied van mensenrechten, 
arbeidsrechten en milieubescherming;

Or. en

Amendement 196
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat de betrokkenheid van 
het maatschappelijk middenveld bij het 
toezicht op de uitvoering van de 
overeenkomst van cruciaal belang is, en 
pleit ervoor snel na de inwerkingtreding 
van de overeenkomst interne 
adviesgroepen op te richten en te zorgen 
voor een evenwichtige vertegenwoordiging 
van het maatschappelijk middenveld in 
deze groepen;

18. benadrukt dat de betrokkenheid van 
het maatschappelijk middenveld bij het 
toezicht op de uitvoering van de 
overeenkomst van cruciaal belang is, en 
pleit ervoor snel na de inwerkingtreding 
van de overeenkomst interne 
adviesgroepen op te richten en te zorgen 
voor een evenwichtige vertegenwoordiging 
van het maatschappelijk middenveld in 
deze groepen; wijst erop dat het belangrijk 
is om de uitvoering voor te bereiden, 
aangezien maatschappelijke organisaties 
reeds nieuwe aanbevelingen hebben 
gedaan aan de Vietnamese autoriteiten; 

Or. en

Amendement 197
Emmanuel Maurel, Martina Anderson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement
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18. benadrukt dat de betrokkenheid van 
het maatschappelijk middenveld bij het 
toezicht op de uitvoering van de 
overeenkomst van cruciaal belang is, en 
pleit ervoor snel na de inwerkingtreding 
van de overeenkomst interne 
adviesgroepen op te richten en te zorgen 
voor een evenwichtige vertegenwoordiging 
van het maatschappelijk middenveld in 
deze groepen;

18. benadrukt dat de betrokkenheid van 
het maatschappelijk middenveld bij het 
toezicht op de uitvoering van de 
overeenkomst van cruciaal belang is, maar 
moet toegeven dat het Vietnamese 
maatschappelijk middenveld volstrekt niet 
autonoom is, noch uit vrije wil kan 
handelen of onafhankelijk is van de 
Vietnamese staat, en pleit ervoor snel, 
vóór de inwerkingtreding van de 
overeenkomst, echt vrije en autonome 
interne adviesgroepen op te richten en te 
zorgen voor een evenwichtige 
vertegenwoordiging van het 
maatschappelijk middenveld in deze 
groepen;

Or. en

Amendement 198
Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat de betrokkenheid van 
het maatschappelijk middenveld bij het 
toezicht op de uitvoering van de 
overeenkomst van cruciaal belang is, en 
pleit ervoor snel na de inwerkingtreding 
van de overeenkomst interne 
adviesgroepen op te richten en te zorgen 
voor een evenwichtige vertegenwoordiging 
van het maatschappelijk middenveld in 
deze groepen;

18. benadrukt dat de betrokkenheid van 
het maatschappelijk middenveld bij het 
toezicht op de uitvoering van de 
overeenkomst van cruciaal belang is, en 
pleit ervoor snel na de inwerkingtreding 
van de overeenkomst interne 
adviesgroepen op te richten en te zorgen 
voor een evenwichtige vertegenwoordiging 
van het maatschappelijk middenveld in 
deze groepen; verzoekt de Commissie om 
intensief samen te werken met de interne 
adviesgroepen;

Or. en

Amendement 199
Jude Kirton-Darling
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat de betrokkenheid van 
het maatschappelijk middenveld bij het 
toezicht op de uitvoering van de 
overeenkomst van cruciaal belang is, en 
pleit ervoor snel na de inwerkingtreding 
van de overeenkomst interne 
adviesgroepen op te richten en te zorgen 
voor een evenwichtige vertegenwoordiging 
van het maatschappelijk middenveld in 
deze groepen;

18. benadrukt dat de betrokkenheid van 
het maatschappelijk middenveld bij het 
toezicht op de uitvoering van de 
overeenkomst van cruciaal belang is, en 
pleit ervoor snel na de inwerkingtreding 
van de overeenkomst interne 
adviesgroepen op te richten en te zorgen 
voor een brede en evenwichtige 
vertegenwoordiging van het 
maatschappelijk middenveld in deze 
groepen, met inbegrip van onafhankelijke 
Vietnamese maatschappelijke 
organisaties;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt beide partijen zich ertoe te 
verbinden samenwerkingsprogramma’s te 
ontwikkelen om meer capaciteit en betere 
voorwaarden te scheppen zodat vrouwen 
de kansen kunnen benutten die de 
overeenkomst biedt, waaronder het 
aanmoedigen van capaciteitsopbouw en 
het verbeteren van de vaardigheden van 
vrouwen op het werk en in het 
bedrijfsleven en het bevorderen van de 
vertegenwoordiging van vrouwen in 
besluitvormende en leidinggevende 
posities, het verbeteren van de toegang 
van vrouwen tot, en het bekleden van 
leidinggevende posities in, wetenschap, 
technologie en innovatie, het verrichten 
van gendergerelateerde analyses, en het 
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genereren van gendergerichte statistieken 
met betrekking tot handel;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. herhaalt zijn bezorgdheid over de 
uitvoering van de nieuwe 
cyberveiligheidswet, met name wat betreft 
de lokalisatie- en 
openbaarmakingsvereisten en de 
bescherming van persoonsgegevens; is 
ingenomen met de bereidheid om een 
intensieve dialoog aan te gaan, waaronder 
de toezegging van de voorzitter van de 
nationale vergadering van Vietnam om 
beide parlementen te betrekken bij de 
bespreking van en de beraadslagingen 
over de uitvoeringsbesluiten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. onderstreept dat nauwlettend moet 
worden toegezien op de uitvoering van de 
overeenkomst en de 
mensenrechtenontwikkelingen in 
Vietnam; roept op tot een gezamenlijke 
parlementaire controlecommissie, 
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bestaande uit de waarnemingsgroep voor 
Vietnam in het Europees Parlement en de 
tegenhanger daarvan in de Vietnamese 
nationale vergadering, die zal worden 
belast met het toezicht op de uitvoering 
van de overeenkomst en de 
mensenrechtenontwikkelingen in 
Vietnam;

Or. en

Amendement 203
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. erkent het institutionele en 
juridische verband tussen de 
vrijhandelsovereenkomst en de PSO 
waarmee ervoor wordt gezorgd dat de 
mensenrechten de kern van de 
betrekkingen tussen de EU en Vietnam 
worden;

19. erkent het institutionele en 
juridische verband tussen de 
vrijhandelsovereenkomst en de PSO 
waarmee er in theorie voor wordt gezorgd 
dat de mensenrechten de kern van de 
betrekkingen tussen de EU en Vietnam 
worden; betreurt dat de Commissie altijd 
heeft geweigerd te definiëren op welke 
gronden de mensenrechten kunnen 
worden ingeroepen om de PSO 
daadwerkelijk uit te voeren, alsook de 
koppeling aan artikel 21, lid 1, VEU: “Het 
internationaal optreden van de Unie 
berust en is gericht op de wereldwijde 
verspreiding van de beginselen die aan de 
oprichting, de ontwikkeling en de 
uitbreiding van de Unie ten grondslag 
liggen: de democratie, de rechtsstaat, de 
universaliteit en de ondeelbaarheid van de 
mensenrechten en de fundamentele 
vrijheden, de eerbiediging van de 
menselijke waardigheid, de beginselen 
van gelijkheid en solidariteit en de 
naleving van de beginselen van het 
Handvest van de Verenigde Naties en het 
internationaal recht. De Unie streeft 
ernaar betrekkingen te ontwikkelen en 
partnerschappen aan te gaan met derde 
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landen en met de mondiale, internationale 
en regionale organisaties die de in de 
eerste alinea bedoelde beginselen delen. 
[...]”;

Or. en

Amendement 204
Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. erkent het institutionele en 
juridische verband tussen de 
vrijhandelsovereenkomst en de PSO 
waarmee ervoor wordt gezorgd dat de 
mensenrechten de kern van de 
betrekkingen tussen de EU en Vietnam 
worden;

19. erkent het institutionele en 
juridische verband tussen de 
vrijhandelsovereenkomst en de PSO 
waarmee ervoor wordt gezorgd dat de 
mensenrechten de kern van de 
betrekkingen tussen de EU en Vietnam 
worden; benadrukt in dit verband dat de 
verslechterende mensenrechtensituatie in 
het land niet bevorderlijk is voor een 
spoedige ratificatie van deze 
overeenkomst; herinnert aan zijn eis van 
15 november 2018, met name met 
betrekking tot de hervorming van het 
wetboek van strafrecht, de doodstraf, 
politieke gevangenen en fundamentele 
vrijheden; is van mening dat de nieuwe 
cyberveiligheidswet grotere 
onlinesurveillance, controle en repressie 
in de hand werkt in Vietnam en als 
zodanig niet verenigbaar is met de op 
waarden gebaseerde EU-handelsagenda; 
verzoekt de Vietnamese autoriteiten om 
vóór de stemming over de goedkeuring in 
het Europees Parlement concrete 
maatregelen te nemen om de situatie te 
verbeteren, ten teken van hun goede wil;

Or. en

Amendement 205
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Iuliu Winkler, Enikő Győri, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. erkent het institutionele en 
juridische verband tussen de 
vrijhandelsovereenkomst en de PSO 
waarmee ervoor wordt gezorgd dat de 
mensenrechten de kern van de 
betrekkingen tussen de EU en Vietnam 
worden;

19. erkent het institutionele en 
juridische verband tussen de 
vrijhandelsovereenkomst en de PSO 
waarmee ervoor wordt gezorgd dat de 
mensenrechten de kern van de 
betrekkingen tussen de EU en Vietnam 
worden; wijst erop dat artikel 1 van de 
PSO een standaardclausule met 
betrekking tot mensenrechten omvat 
waarmee passende maatregelen in gang 
kunnen worden gezet, met inbegrip van de 
onmiddellijke (gedeeltelijke) opschorting 
van de PSO, en indirect van de 
vrijhandelsovereenkomst, als laatste 
redmiddel;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. erkent het institutionele en 
juridische verband tussen de 
vrijhandelsovereenkomst en de PSO 
waarmee ervoor wordt gezorgd dat de 
mensenrechten de kern van de 
betrekkingen tussen de EU en Vietnam 
worden;

19. erkent het institutionele en 
juridische verband tussen de 
vrijhandelsovereenkomst en de PSO 
waarmee ervoor wordt gezorgd dat de 
mensenrechten de kern van de 
betrekkingen tussen de EU en Vietnam 
worden; dringt er bij de partijen op aan de 
overeenkomsten volledig te benutten om 
de dringende mensenrechtensituatie in 
Vietnam te verbeteren; onderstreept het 
belang van een ambitieuze 
mensenrechtendialoog tussen de EU en 
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Vietnam;

Or. en

Amendement 207
Miapetra Kumpula-Natri

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. erkent het institutionele en 
juridische verband tussen de 
vrijhandelsovereenkomst en de PSO 
waarmee ervoor wordt gezorgd dat de 
mensenrechten de kern van de 
betrekkingen tussen de EU en Vietnam 
worden;

19. erkent het institutionele en 
juridische verband tussen de 
vrijhandelsovereenkomst en de PSO 
waarmee ervoor wordt gezorgd dat de 
mensenrechten de kern van de 
betrekkingen tussen de EU en Vietnam 
worden; benadrukt dat ernstige 
schendingen van de verbintenissen op het 
gebied van de mensenrechten die zijn 
aangegaan in de PSO de EU het recht 
geven om de vrijhandelsovereenkomst in 
te trekken;

Or. en

Amendement 208
Tiziana Beghin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. erkent het institutionele en 
juridische verband tussen de 
vrijhandelsovereenkomst en de PSO 
waarmee ervoor wordt gezorgd dat de 
mensenrechten de kern van de 
betrekkingen tussen de EU en Vietnam 
worden;

19. erkent het institutionele en 
juridische verband tussen de 
vrijhandelsovereenkomst en de PSO dat 
ervoor zou moeten zorgen dat de 
mensenrechten de kern van de 
betrekkingen tussen de EU en Vietnam 
worden; verzoekt de Commissie 
nauwlettend toezicht te houden op de 
uitvoering van de verplichtingen die zijn 
aangegaan op het gebied van de 
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mensenrechten;

Or. it

Amendement 209
Jude Kirton-Darling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verzoekt de regering van Vietnam 
om publiekelijk en met een duidelijke 
tijdlijn toe te zeggen de artikelen 109, 116, 
117, 118 en 331 van het wetboek van 
strafrecht en de artikelen 74 en 173 van 
het wetboek van strafvordering in te 
zullen trekken of te wijzigen om de 
strafwetgeving in overeenstemming te 
brengen met de verplichtingen van het 
land uit hoofde van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is ingenomen met de 
overeenkomst, die nieuwe mogelijkheden 
zal creëren voor vrije en eerlijke handel 
tussen de EU en Vietnam; dringt er bij het 
Europees Parlement op aan zijn 
goedkeuring te hechten aan de 
overeenkomst, aangezien Vietnam 
stappen neemt om de situatie van de 
burgerlijke en arbeidsrechten te 
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verbeteren om zijn toezeggingen gestand 
te doen;

Or. en

Amendement 211
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. eist de onmiddellijke vrijlating van 
alle politieke gevangenen, leden van het 
maatschappelijk middenveld zoals 
bloggers en onafhankelijke 
vakbondslieden die gevangen zitten of zijn 
veroordeeld – met name degenen die 
worden genoemd in de resoluties van het 
Parlement van 14 december 2017 en 15 
november 2018;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. benadrukt dat de overeenkomst op 
vele terreinen al heeft geleid tot 
veranderingen aan de hand van dialoog 
en ziet de overeenkomst als de basis voor 
verdere verbeteringen voor de bevolking 
door middel van dialoog;

Or. en

Amendement 213
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Jörgen Warborn

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. dringt er bij de Raad op aan de 
overeenkomst onverwijld aan te nemen; 

Or. en

Amendement 214
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. eist dat het Vietnamese wetboek 
van strafrecht uitgebreid wordt hervormd 
om aan de internationale basisnormen 
inzake een eerlijk proces en de rechten 
van de verdediging te voldoen en de 
doodstraf af te schaffen;

Or. en


