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

Projekt rezolucji
Umocowanie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając umowę w sprawie 
ram udziału podpisaną dnia 17 
października 2019 r., która ułatwi udział 
Wietnamu w cywilnych i wojskowych 
operacjach zarządzania kryzysowego 
prowadzonych przez Unię Europejską i da 
wyraz silnemu zobowiązaniu obu stron do 
stosowania opartego na zasadach 
wielostronnego podejścia do 
międzynarodowego pokoju i 
bezpieczeństwa,

Or. en

Poprawka 2
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Umocowanie 12

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie 
wolności słowa w Wietnamie, zwłaszcza 
sprawy Nguyena Van Hoa5,

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie 
wolności słowa w Wietnamie, zwłaszcza 
potępiającą wydanie wyroku skazującego 
Nguyena Van Hoa5 na karę siedmiu lat 
pozbawienia wolności za legalne 
korzystanie z wolności wypowiedzi, 
wyrażającą zaniepokojenie Europy 
„wzrostem liczby [...] zatrzymań”, którego 
tempo jeszcze bardziej przyspieszyło od 
2017 r., wzywającą „władze Wietnamu do 
uwolnienia wszystkich obywateli 
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przetrzymywanych za pokojowe 
korzystanie z wolności wypowiedzi”, 
wyrażającą „poważne zaniepokojenie 
szerokim stosowaniem przepisów 
wietnamskiego kodeksu karnego 
dotyczących bezpieczeństwa narodowego” 
oraz wzywającą rząd Wietnamu do ich 
gruntownej zmiany, potępiającą 
„stosowanie kary śmierci w Wietnamie” 
oraz przypominającą o znaczeniu dialogu 
na temat praw człowieka między UE a 
Wietnamem „jako kluczowego 
instrumentu, który należy stosować w 
sposób efektywny, aby wspomóc Wietnam 
i zachęcić go do wdrażania niezbędnych 
reform”,

_________________ _________________
5 Dz.U. C 369 z 11.10.2018, s. 73. 5 Dz.U. C 369 z 11.10.2018, s. 73.

Or. en

Poprawka 3
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Umocowanie 13

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie 
Wietnamu, w szczególności sytuacji 
więźniów politycznych6,

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie 
Wietnamu, w szczególności sytuacji 
więźniów politycznych6, wyrażającą 
ubolewanie, że „władze wietnamskie 
nadal zamykają w więzieniach, 
zatrzymują, nękają i zastraszają obrońców 
praw człowieka, dziennikarzy, blogerów, 
prawników zajmujących się prawami 
człowieka i działaczy społeczeństwa 
obywatelskiego w tym kraju”, podobnie 
jak rok wcześniej wzywającą „władze 
wietnamskie, aby zniosły wszelkie 
ograniczenia i zaprzestały aktów nękania 
wobec obrońców praw człowieka”, a także 
ponownie wzywającą „władze Wietnamu 
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do uchylenia, przeglądu lub zmiany 
wszystkich represyjnych przepisów” i 
uwolnienia wszystkich więźniów 
politycznych, co nie przyniosło żadnych 
konkretnych rezultatów, jedynie milczenie 
i dalsze represje,

_________________ _________________
6 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0459. 6 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0459.

Or. en

Poprawka 4
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Umocowanie 14

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając decyzję 
Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich z dnia 26 lutego 2016 r. w 
sprawie 1409/2014/MHZ dotyczącej 
uchybienia przez Komisję obowiązkowi 
przeprowadzenia oceny skutków w 
zakresie praw człowieka przed zawarciem 
umowy o wolnym handlu między UE a 
Wietnamem7,

– uwzględniając decyzję 
Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich z dnia 26 lutego 2016 r. w 
sprawie 1409/2014/MHZ dotyczącej 
uchybienia przez Komisję obowiązkowi 
przeprowadzenia oceny skutków w 
zakresie praw człowieka przed zawarciem 
umowy o wolnym handlu między UE a 
Wietnamem7, w której stwierdzono, że 
uchybienie to stanowi przypadek 
niewłaściwego administrowania,

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

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

Or. en

Poprawka 5
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Umocowanie 15 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję 
Parlamentu Europejskiego z dnia 17 
kwietnia 2014 r. w sprawie stanu prac nad 
umową o wolnym handlu między UE a 
Wietnamem wzywającą „Komisję do jak 
najszybszego przeprowadzenia oceny 
wpływu na prawa człowieka [...] z myślą o 
wprowadzeniu »czytelnych wskaźników 
handlowych, opartych na prawach 
człowieka oraz normach środowiskowych 
i społecznych« oraz zgodnie ze 
sprawozdaniem specjalnego 
sprawozdawcy ONZ w sprawie prawa do 
pożywienia”1,
1 
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%2FPL&language=EN

Or. en

Poprawka 6
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Umocowanie 16 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Traktat o Unii 
Europejskiej (TUE), w szczególności jego 
tytuł V dotyczący działań zewnętrznych 
Unii, a zwłaszcza jego art. 21 ust. 1, który 
stanowi, że „działania Unii na arenie 
międzynarodowej oparte są na zasadach, 
które leżą u podstaw jej utworzenia, 
rozwoju i rozszerzenia oraz które zamierza 
wspierać na świecie: demokracji, państwa 
prawnego, powszechności i 
niepodzielności praw człowieka i 
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podstawowych wolności, poszanowania 
godności ludzkiej, zasad równości i 
solidarności oraz poszanowania zasad 
Karty Narodów Zjednoczonych oraz 
prawa międzynarodowego”,

Or. en

Poprawka 7
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Umocowanie 17 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Plan działania UE 
dotyczący praw człowieka i demokracji na 
lata 2015–2019,

Or. en

Poprawka 8
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Umocowanie 17 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady z 
dnia 20 czerwca 2016 r. dotyczące pracy 
dzieci,

Or. en

Poprawka 9
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Umocowanie 17 c (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady z 
dnia 9 kwietnia 2019 r. „Z myślą o 
sprawieniu, by do roku 2030 Unia stała 
się jeszcze bardziej zrównoważona”,

Or. en

Poprawka 10
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Umocowanie 17 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady z 
dnia 20 czerwca 2016 r. dotyczące biznesu 
i praw człowieka,

Or. en

Poprawka 11
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Umocowanie 17 e (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady z 
dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie Planu 
działania dotyczącego praw człowieka i 
demokracji 2015–2019,

Or. en

Poprawka 12
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
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Umocowanie 17 f (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie 
rocznego sprawozdania dotyczącego praw 
człowieka i demokracji na świecie za rok 
2017 oraz polityki Unii Europejskiej w 
tym zakresie, w której „przypomina, że UE 
zobowiązała się do umieszczania praw 
człowieka i demokracji w centrum swoich 
stosunków z państwami trzecimi”,

Or. en

Poprawka 13
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Umocowanie 17 h (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję w 
sprawie rocznego sprawozdania 
dotyczącego praw człowieka i demokracji 
na świecie oraz polityki Unii Europejskiej 
w tym zakresie za rok 2015,

Or. en

Poprawka 14
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Umocowanie 17 i (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając oświadczenie w 
sprawie niedawnego skazania Vu Thi 
Dung i Nguyen Thi Ngoc Suong, złożone 
w dniu 17 maja 2019 r. w imieniu 
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ambasadora UE w Wietnamie,

Or. en

Poprawka 15
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Umocowanie 17 j (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając opinię Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej nr 2/15 
w sprawie umowy o wolnym handlu 
między UE a Singapurem, która stanowi, 
że rozdziały dotyczące handlu i 
zrównoważonego rozwoju mają 
bezpośredni i natychmiastowy wpływ na 
wymianę handlową oraz że naruszenie 
przepisów dotyczących zrównoważonego 
rozwoju upoważnia drugą stronę do 
zakończenia lub zawieszenia liberalizacji 
przewidzianej w innych postanowieniach 
umowy o wolnym handlu,

Or. en

Poprawka 16
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Umocowanie 17 k (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając skutki gospodarcze 
umowy o wolnym handlu między UE a 
Wietnamem1,
1 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201
9/february/tradoc_157686.pdf



AM\1192586PL.docx 11/126 PE643.175v02-00

PL

Or. en

Poprawka 17
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Umocowanie 17 l (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady z 
dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie 
wzmocnienia równowagi w systemach 
farmaceutycznych w UE i jej państwach 
członkowskich,

Or. en

Poprawka 18
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Umocowanie 17 m (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 2 marca 2017 r. w sprawie unijnych 
możliwości zwiększenia dostępu do leków,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 20 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając przeprowadzony 
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przez Radę Praw Człowieka ONZ w 
2019 r. powszechny okresowy przegląd 
praw człowieka dotyczący Wietnamu,

Or. en

Poprawka 20
Jude Kirton-Darling

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Wietnam jest 
strategicznym partnerem Unii 
Europejskiej, a także mając na uwadze, że 
UE i Wietnam wspólnie realizują program 
mający na celu stymulowanie wzrostu i 
zatrudnienia, poprawę konkurencyjności, 
walkę z ubóstwem, osiągnięcie celów 
zrównoważonego rozwoju, a także 
podzielają głębokie zaangażowanie na 
rzecz otwartego handlu i wielostronnego 
systemu handlu;

A. mając na uwadze, że Wietnam jest 
strategicznym partnerem Unii 
Europejskiej, a także mając na uwadze, że 
UE i Wietnam wspólnie realizują program 
mający na celu stymulowanie wzrostu i 
zatrudnienia, poprawę konkurencyjności, 
walkę z ubóstwem, osiągnięcie celów 
zrównoważonego rozwoju, a także 
podzielają głębokie zaangażowanie na 
rzecz otwartego handlu i wielostronnego 
systemu handlu; mając na uwadze, że 
przed Wietnamem nadal stoją istotne 
wyzwania związane ze zrównoważonym 
rozwojem, prawami człowieka i 
środowiskiem, zwłaszcza dotyczące 
sytuacji mniejszości, podstawowych 
wolności, niezrównoważonej eksploatacji 
zasobów naturalnych, takich jak piasek, 
zasoby rybne i drewno, gospodarki 
odpadami i zanieczyszczenia środowiska;

Or. en

Poprawka 21
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
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Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Wietnam jest 
strategicznym partnerem Unii 
Europejskiej, a także mając na uwadze, że 
UE i Wietnam wspólnie realizują program 
mający na celu stymulowanie wzrostu i 
zatrudnienia, poprawę konkurencyjności, 
walkę z ubóstwem, osiągnięcie celów 
zrównoważonego rozwoju, a także 
podzielają głębokie zaangażowanie na 
rzecz otwartego handlu i wielostronnego 
systemu handlu;

A. mając na uwadze, że Wietnam jest 
strategicznym partnerem Unii 
Europejskiej, a także mając na uwadze, że 
UE i Wietnam wspólnie realizują program 
mający na celu stymulowanie wzrostu i 
zatrudnienia, poprawę konkurencyjności, 
walkę z ubóstwem, osiągnięcie celów 
zrównoważonego rozwoju, a także 
podzielają głębokie zaangażowanie na 
rzecz otwartego handlu i wielostronnego 
systemu handlu opartego na zasadach;

Or. en

Poprawka 22
Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Wietnam jest 
strategicznym partnerem Unii 
Europejskiej, a także mając na uwadze, że 
UE i Wietnam wspólnie realizują program 
mający na celu stymulowanie wzrostu i 
zatrudnienia, poprawę konkurencyjności, 
walkę z ubóstwem, osiągnięcie celów 
zrównoważonego rozwoju, a także 
podzielają głębokie zaangażowanie na 
rzecz otwartego handlu i wielostronnego 
systemu handlu;

A. mając na uwadze, że Wietnam jest 
strategicznym partnerem Unii 
Europejskiej, a także mając na uwadze, że 
UE i Wietnam wspólnie realizują program 
mający na celu stymulowanie wzrostu i 
zatrudnienia, poprawę konkurencyjności, 
walkę z ubóstwem, osiągnięcie celów 
zrównoważonego rozwoju, a także 
podzielają głębokie zaangażowanie na 
rzecz otwartego i opartego na zasadach 
handlu i wielostronnego systemu handlu;

Or. en

Poprawka 23
Jude Kirton-Darling

Projekt rezolucji
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Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że pomimo 
reform gospodarczych i politycznych 
zapoczątkowanych w 1986 r. Wietnam 
pozostaje państwem jednopartyjnym, które 
nie uznaje podstawowych wolności, takich 
jak wolność zrzeszania się, wolność słowa, 
wolność religii i wolność prasy; mając na 
uwadze, że represyjny charakter reżimu 
oraz poważne i systematyczne naruszanie 
praw człowieka w Wietnamie zostały 
udokumentowane przez Europejską 
Służbę Działań Zewnętrznych w rocznym 
sprawozdaniu UE na temat praw 
człowieka i demokracji na świecie za 
2018 r., w którym zwrócono szczególną 
uwagę na rosnącą liczbę więźniów 
politycznych w tym kraju;

Or. en

Poprawka 24
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że Wietnam 
pozostaje państwem jednopartyjnym, 
rządzonym przez Komunistyczną Partię 
Wietnamu, w którym systematycznie 
odnotowuje się przypadki łamania praw 
człowieka i praw pracowniczych;

Or. en

Poprawka 25
Jude Kirton-Darling
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Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że w swojej 
rezolucji z dnia 15 listopada 2018 r. 
Parlament Europejski wezwał rząd 
Wietnamu do „uchylenia, przeglądu lub 
zmiany wszystkich represyjnych 
przepisów, zwłaszcza kodeksu karnego”; 
mając na uwadze, że Wietnam nie 
odpowiedział na to wezwanie; mając na 
uwadze, że Wietnam nie przyjął żadnego z 
zaleceń dotyczących zmiany lub uchylenia 
stanowiących nadużycie przepisów 
kodeksu karnego, które to zalecenia 
sformułowano w ramach ostatniego 
powszechnego okresowego przeglądu 
praw człowieka w marcu 2019 r.;

Or. en

Poprawka 26
Jude Kirton-Darling

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że wciąż budzi 
obawy przymusowa praca więźniów w 
Wietnamie; mając na uwadze, że 
niedawna decyzja Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego Wietnamu o 
wysłaniu 7 tys. więźniów do pracy na rzecz 
prywatnych przedsiębiorstw została 
skrytykowana przez Zgromadzenie 
Narodowe Wietnamu w sierpniu 2019 r.;

Or. en

Poprawka 27
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Jude Kirton-Darling

Projekt rezolucji
Motyw A d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ad. mając na uwadze, że wydłużono 
terminy ratyfikacji przez Wietnam 
podstawowych konwencji MOP, przy czym 
ratyfikacja konwencji nr 87 przewidziana 
jest obecnie na 2023 r., a nie na 2020 r., 
jak zadeklarował ambasador Wietnamu 
przy UE na posiedzeniu Komisji Handlu 
Międzynarodowego Parlamentu 
Europejskiego w dniu 20 lutego 2018 r.;

Or. en

Poprawka 28
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że jest to druga 
dwustronna umowa handlowa zawarta 
między UE a państwem członkowskim 
ASEAN oraz ważny krok naprzód w 
kierunku międzyregionalnej FTA; mając 
na uwadze, że umowa ta, wraz z umową o 
wolnym handlu między UE a Republiką 
Singapuru, na którą Parlament wyraził 
zgodę 13 lutego 2019 r., będzie również 
służyć za punkt odniesienia dla umów, 
które UE obecnie negocjuje z innymi 
głównymi gospodarkami ASEAN;

skreśla się

Or. it

Poprawka 29
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz
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Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że jest to druga 
dwustronna umowa handlowa zawarta 
między UE a państwem członkowskim 
ASEAN oraz ważny krok naprzód w 
kierunku międzyregionalnej FTA; mając 
na uwadze, że umowa ta, wraz z umową o 
wolnym handlu między UE a Republiką 
Singapuru, na którą Parlament wyraził 
zgodę 13 lutego 2019 r., będzie również 
służyć za punkt odniesienia dla umów, 
które UE obecnie negocjuje z innymi 
głównymi gospodarkami ASEAN;

B. mając na uwadze, że jest to druga 
dwustronna umowa handlowa zawarta 
między UE a państwem członkowskim 
ASEAN; mając na uwadze, że istnieje 
ryzyko, że umowa ta, wraz z umową o 
wolnym handlu między UE a Republiką 
Singapuru, na którą Parlament wyraził 
zgodę 13 lutego 2019 r., będzie również 
służyć za punkt odniesienia dla umów, 
które UE obecnie negocjuje z innymi 
głównymi gospodarkami ASEAN;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że przewiduje 
się, iż 90 % przyszłego światowego 
wzrostu gospodarczego będzie generowane 
poza Europą, a zwłaszcza w Azji;

C. mając na uwadze, że przewiduje 
się, iż 90 % przyszłego światowego 
wzrostu gospodarczego będzie generowane 
poza Europą, co w znacznej mierze będzie 
miało miejsce w Azji;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw D
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Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że Wietnam 
przystąpił do WTO w 2007 r. i obecnie jest 
jedną z najbardziej otwartych i 
sprzyjających wolnemu handlowi 
gospodarek na świecie, co potwierdza 16 
umów handlowych zawartych z 56 
państwami;

D. mając na uwadze, że Wietnam 
przystąpił do WTO w 2007 r. i obecnie jest 
jedną z najbardziej otwartych i 
sprzyjających wolnemu handlowi 
gospodarek na świecie, co potwierdza 16 
umów handlowych zawartych z 56 
państwami; mając na uwadze, że UE i 
Wietnam nadal prezentują bardzo 
odmienne stanowiska w kwestii praw 
politycznych i obywatelskich, zaleceń 
międzynarodowych organów ds. praw 
człowieka dotyczących Wietnamu oraz 
wdrażania tych zaleceń; mając na 
uwadze, że w Wietnamie ograniczana jest 
wolność słowa;

Or. en

Poprawka 32
Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że Wietnam 
przystąpił do WTO w 2007 r. i obecnie jest 
jedną z najbardziej otwartych i 
sprzyjających wolnemu handlowi 
gospodarek na świecie, co potwierdza 16 
umów handlowych zawartych z 56 
państwami;

D. mając na uwadze, że Wietnam 
przystąpił do WTO w 2007 r. i obecnie jest 
gospodarką otwartą i sprzyjającą 
wolnemu handlowi, co potwierdza 16 
umów handlowych zawartych z 56 
państwami;

Or. en

Poprawka 33
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Motyw E
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Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że Wietnam jest 
członkiem-założycielem Kompleksowego i 
Progresywnego Partnerstwa 
Transpacyficznego (CPTPP) oraz stroną w 
trwających negocjacjach w sprawie 
Kompleksowego Regionalnego 
Partnerstwa Gospodarczego (RCEP);

E. mając na uwadze, że Wietnam jest 
członkiem-założycielem Kompleksowego i 
Progresywnego Partnerstwa 
Transpacyficznego (CPTPP) oraz stroną w 
trwających negocjacjach w sprawie 
Kompleksowego Regionalnego 
Partnerstwa Gospodarczego (RCEP); 
mając na uwadze, że w ramach CPTPP, 
zanim Stany Zjednoczone wycofały się z 
porozumienia, Wietnam zobowiązał się 
umożliwić pracownikom zakładanie 
niezależnych związków zawodowych w 
ciągu pięciu lat od ratyfikacji 
porozumienia; mając na uwadze, że w 
tekście umowy wskazano również 
konkretne przepisy kodeksu pracy, które 
Wietnam powinien zmienić, aby 
dotrzymać swoich zobowiązań;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że Wietnam jest 
członkiem-założycielem Kompleksowego i 
Progresywnego Partnerstwa 
Transpacyficznego (CPTPP) oraz stroną w 
trwających negocjacjach w sprawie 
Kompleksowego Regionalnego 
Partnerstwa Gospodarczego (RCEP);

E. mając na uwadze, że Wietnam jest 
członkiem-założycielem Kompleksowego i 
Progresywnego Partnerstwa 
Transpacyficznego (CPTPP) oraz stroną w 
niedawno zakończonych negocjacjach w 
sprawie Kompleksowego Regionalnego 
Partnerstwa Gospodarczego (RCEP);

Or. en

Poprawka 35
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Jude Kirton-Darling

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, ze Wietnam jest 
dynamicznie rozwijającą się, 
konkurencyjną i opartą na łączności 
gospodarką z prawie 100 mln obywateli, 
coraz większą klasą średnią oraz młodą i 
dynamiczną siłą roboczą;

F. mając na uwadze, ze Wietnam jest 
dynamicznie rozwijającą się, 
konkurencyjną i opartą na łączności 
gospodarką z prawie 100 mln obywateli, 
coraz większą klasą średnią oraz młodą i 
dynamiczną siłą roboczą, chociaż 
pozostaje gospodarką o średnim niższym 
dochodzie, stojącą w obliczu szczególnych 
wyzwań związanych z rozwojem, co 
ilustruje pozycja tego kraju pod względem 
wskaźnika rozwoju społecznego 
obliczanego przez Program Narodów 
Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), w 
którym obecnie zajmuje on 116 pozycję na 
189 krajów;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że Wietnam jest 
również jednym z najszybciej 
rozwijających się krajów ASEAN, a średni 
wskaźnik wzrostu PKB w latach 2000–
2018 wyniósł około 6,51 %;

G. mając na uwadze, że Wietnam jest 
również jednym z najszybciej 
rozwijających się krajów ASEAN, a średni 
wskaźnik wzrostu PKB w latach 2000–
2018 wyniósł około 6,51 %; mając na 
uwadze, że według szacunków w 
nadchodzących latach Wietnam będzie 
nadal rozwijał się w podobnie szybkim 
tempie;

Or. en
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Poprawka 37
Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że UE jest 
obecnie trzecim po Chinach i Korei 
Południowej największym partnerem 
handlowym Wietnamu i drugim co do 
wielkości rynkiem eksportowym po 
Stanach Zjednoczonych; mając na uwadze, 
że wywóz z UE do tego kraju przez 
ostatnie dziesięć lat wzrastał rocznie 
średnio o 5–7 %;

H. mając na uwadze, że UE jest 
obecnie trzecim po Chinach i Korei 
Południowej największym partnerem 
handlowym Wietnamu i drugim co do 
wielkości rynkiem eksportowym po 
Stanach Zjednoczonych; mając na uwadze, 
że według szacunków wywóz z UE do tego 
kraju przez ostatnie dziesięć lat wzrastał 
rocznie średnio o 5–7 %;

Or. en

Poprawka 38
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że w ocenie 
skutków gospodarczych przeprowadzonej 
przez Komisję stwierdzono, że „do 2035 r. 
zyski z wywozu dla unijnych 
przedsiębiorstw wyniosą 8 mld EUR, a 
wartość wywozu z Wietnamu do UE ma 
wzrosnąć o 15 mld EUR”, co będzie 
oznaczało pogłębienie deficytu 
handlowego UE;

Or. en

Poprawka 39
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
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Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając jednak na uwadze, że ocena 
skutków tej umowy o wolnym handlu 
przewiduje, że deficyt UE w stosunku do 
Wietnamu, wynoszący obecnie około 30 
mld EUR rocznie, wzrośnie do 2035 r. w 
wyniku zniesienia barier taryfowych i 
pozataryfowych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że ważne jest 
maksymalne wykorzystanie możliwości 
oferowanych przez tę umowę w sposób 
najbardziej sprzyjający włączeniu 
przedsiębiorstw, w szczególności MŚP;

Or. en

Poprawka 41
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Motyw H b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hb. mając na uwadze, że w piśmie 
określającym zadania wysłanym do 
wszystkich mianowanych komisarzy nowo 
wybrana przewodnicząca Komisji Ursula 
von der Leyen nalega, aby każdy komisarz 
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zapewnił osiągnięcie celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych w swoim 
obszarze polityki;

Or. en

Poprawka 42
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Motyw H b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hb. mając na uwadze, że Wietnam 
ratyfikował Międzynarodowy pakt praw 
obywatelskich i politycznych w 1982 r.; 
mając na uwadze, że według sprawozdań 
wielu organizacji międzynarodowych i 
organizacji pozarządowych wdrożenie 
tego paktu jest nadal w dużej mierze 
niewystarczające;

Or. en

Poprawka 43
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Motyw H c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hc. mając na uwadze, że Rada 
wielokrotnie apelowała o spójność 
polityki, włączenie praw człowieka do 
ocen skutków polityki UE w 
poszczególnych sektorach, takich jak 
handel, oraz zwiększenie przez UE 
wysiłków na rzecz wspierania 
bezpiecznego i sprzyjającego środowiska, 
w którym możliwy jest rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego i 
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niezależnych mediów; mając na uwadze, 
że Rada podkreśliła, że dostęp do 
skutecznych środków odwoławczych dla 
ofiar naruszeń praw człowieka 
związanych z działalnością gospodarczą 
ma kluczowe znaczenie;

Or. en

Poprawka 44
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Motyw H c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hc. mając na uwadze, że w dniu 1 
stycznia 2019 r. weszła w życie nowa 
ustawa o cyberbezpieczeństwie, 
potencjalnie ograniczająca przestrzeń do 
pokojowego korzystania z wolności 
wypowiedzi, a także stanowiąca poważne 
wyzwanie dla operatorów internetu i 
operatorów mediów społecznościowych w 
kraju;

Or. en

Poprawka 45
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Motyw H d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hd. mając na uwadze, że Rada 
podkreśliła, że w interesie UE leży dalsze 
odgrywanie roli lidera we wdrażaniu 
agendy 2030 w sposób spójny, 
kompleksowy i skuteczny, [zważywszy, że 
jest to] nadrzędny priorytet UE, z 
korzyścią dla jej obywateli i dla 
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utrzymania jej wiarygodności w Europie i 
na świecie;

Or. en

Poprawka 46
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Motyw H d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hd. mając na uwadze, że Europejska 
Służba Działań Zewnętrznych 
wielokrotnie zwracała uwagę na 
negatywne tendencję w obszarze praw 
człowieka w Wietnamie, w tym ostatnio 
podczas ósmej rundy dialogu między UE a 
Wietnamem na temat praw człowieka w 
marcu 2019 r. oraz w oświadczeniach z 
maja i czerwca 2019 r.;

Or. en

Poprawka 47
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Motyw H e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

He. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski podkreśla, że wspieranie 
systemów demokratycznych i dążeń 
narodów do wolności powinno nadal 
stanowić zasady przewodnie interesów 
gospodarczych Unii Europejskiej oraz że 
towary wprowadzane do obiegu na jej 
terytorium w ramach systemów 
certyfikacji etycznej nie są powiązane z 
pracą przymusową i pracą dzieci;
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Or. en

Poprawka 48
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Motyw H f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hf. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski zdecydowanie apeluje o 
systematyczne włączanie klauzul 
dotyczących praw człowieka do wszystkich 
umów międzynarodowych, w tym umów 
handlowych i inwestycyjnych, które 
zawarto i które mają zostać zawarte 
między UE a państwami trzecimi; mając 
na uwadze, że Parlament Europejski 
zwrócił się, z jednej strony, o ustanowienie 
mechanizmów monitorowania ex ante 
przed zawarciem jakiejkolwiek umowy 
ramowej, stanowiących jej zasadniczy 
element, od których uzależnia się jej 
zawarcie, a z drugiej strony, o 
ustanowienie mechanizmów 
monitorowania ex post, które umożliwią 
podjęcie konkretnych działań w 
odpowiedzi na naruszenia tych klauzul;

Or. en

Poprawka 49
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Motyw H g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hg. mając na uwadze, że liczba 
więźniów sumienia wzrosła z 75 w 
momencie rozpoczęcia negocjacji w 
2013 r. do 86 w czasie wejścia w życie 
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umowy o partnerstwie i współpracy 
między UE a Wietnamem oraz do 128 w 
2019 r.; mając na uwadze, że regularnie 
zwracano uwagę na sytuację w zakresie 
praw człowieka, w tym w ramach 
dwustronnego dialogu na temat praw 
człowieka, bez żadnych znaczących 
postępów w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 50
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Motyw H h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hh. mając na uwadze, że Europejska 
Służba Działań Zewnętrznych ostrzegała 
w maju 2019 r., czyli miesiąc przed 
podpisaniem umowy o wolnym 
handlu/IPA między UE a Wietnamem, 
przed „stosowaniem na szeroką skalę 
przepisów kodeksu karnego z 2015 r. 
dotyczących bezpieczeństwa narodowego 
oraz kontynuowaniem negatywnej 
tendencji do ścigania i skazywania 
obywateli wietnamskich, w tym za 
pokojowe wyrażanie opinii w internecie, 
co stanowi bezpośrednie naruszenie 
zobowiązań międzynarodowych, które 
Wietnam sam przyjął [na mocy konstytucji 
Wietnamu, Powszechnej deklaracji praw 
człowieka i Międzynarodowego paktu 
praw obywatelskich i politycznych] i 
których pełnego poszanowania oczekuje 
Unia Europejska”1; 
1 
https://eeas.europa.eu/delegations/vietna
m/62647/statement-behalf-eu-
ambassador-vietnam-recent-convictions-
ms-vu-thi-dung-and-ms-nguyen-thi_en
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Or. en

Poprawka 51
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Motyw H i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hi. mając na uwadze, że podczas 
ostatniej kontroli przeprowadzonej w 
Wietnamie przez ONZ w marcu 2019 r. w 
ramach powszechnego okresowego 
przeglądu praw człowieka kraj ten 
oficjalnie odrzucił wszystkie zalecenia 
dotyczące podjęcia konkretnych działań 
na rzecz poprawy sytuacji w zakresie praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 52
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Motyw H j (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hj. mając na uwadze, że w zestawieniu 
państw pod względem wskaźnika 
praworządności (Rule of Law Index) 
opracowanym przez organizację World 
Justice Project w 2019 r.1 Wietnam 
zajmuje 81 pozycję na 126 badanych 
krajów pod względem otwartości rządu 
(zgodnie z oceną następujących czterech 
aspektów: ogłoszonych ustaw i danych 
publicznych, prawa do informacji, 
uczestnictwa obywatelskiego i 
mechanizmów składania skarg); 
1 https://worldjusticeproject.org/our-
work/research-and-data/wjp-rule-law-
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index-2019

Or. en

Poprawka 53
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Motyw H k (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hk. mając na uwadze, że w rankingu 
wolności prasy opracowanym przez 
organizację Reporterzy bez Granic w 
2019 r.1 Wietnam zajmuje 176 pozycję na 
180 krajów; mając na uwadze, że ten 
kiepski wynik wynika z faktu, że ok. 30 
dziennikarzy i blogerów zostało 
osadzonych w więzieniu na skutek 
rygorystycznego zastosowania art. 79, 88 i 
258 kodeksu karnego, zgodnie z którymi 
„propaganda antypaństwowa” i 
„nadużywanie prawa do wolności i 
demokracji w celu zagrażania interesom 
państwa” podlegają karze długotrwałego 
pozbawienia wolności; 
1 https://rsf.org/en/ranking_table

Or. en

Poprawka 54
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Motyw H l (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hl. mając na uwadze, że ok. 1,75 mln 
pracujących dzieci, które stanowią 9,6 % 
populacji dzieci w Wietnamie, jest 
zaklasyfikowanych jako „pracownicy 
będący dziećmi”, oraz mając na uwadze, 
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że ok. 67 % z nich pracuje w rolnictwie, 
15,7 % w budownictwie/produkcji, a 
16,7 % w usługach1; mając na uwadze, że 
do grudnia 2019 r. oczekuje się 
aktualizacji tych danych liczbowych, a 
także planu działania na rzecz 
wyeliminowania pracy dzieci do 2025 r. 
oraz wyeliminowania pracy przymusowej, 
współczesnego niewolnictwa i handlu 
ludźmi do 2030 r.; mając na uwadze, że 
nowo wybrana przewodnicząca Komisji 
Ursula von der Leyen podniosła kwestię 
braku tolerancji dla pracy dzieci jako 
podstawowej i przekrojowej zasady 
Komisji Europejskiej; 
1 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---asia/---ro-bangkok/---ilo-
hanoi/documents/publication/wcms_2378
33.pdf

Or. en

Poprawka 55
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Motyw H m (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hm. mając na uwadze, że w 2011 r. 
Parlament Europejski przyjął rezolucję w 
sprawie rozszerzenia preferencyjnych 
taryf celnych na wyroby włókiennicze 
przywożone z Uzbekistanu, w której 
przypomniał, że „w oparciu o zasady i cele 
działań zewnętrznych Unii ma ona 
moralny obowiązek wykorzystywania swej 
pozycji jako jednego z głównych 
partnerów handlowych i poważnego 
importera, w związku z tym nie można 
traktować umowy jak czysto technicznego 
porozumienia, dopóki kwestie praw 
człowieka, takie jak przymusowa praca 
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dzieci, podnoszone są właśnie w 
odniesieniu do zbioru bawełny”; mając na 
uwadze, że pogorszenie sytuacji od 
rozpoczęcia negocjacji w 2012 r., pomimo 
wejścia w życie umowy o partnerstwie i 
współpracy w 2016 r., prowadzi do 
podobnego wniosku;

Or. en

Poprawka 56
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Motyw H n (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hn. mając na uwadze, że Wietnam 
otrzymał żółtą kartkę w 2017 r. na mocy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 
ustanawiającego wspólnotowy system 
zapobiegania nielegalnym, 
nieraportowanym i nieuregulowanym 
połowom oraz ich powstrzymywania i 
eliminowania; mając na uwadze, że ta 
niezrównoważona praktyka stanowi 
naruszenie art. 13 ust. 9 rozdziału 
dotyczącego handlu i zrównoważonego 
rozwoju; mając na uwadze, że Wietnam 
współpracuje obecnie z UE w tej 
dziedzinie na podstawie dziewięciu 
zaleceń, które są powiązane z żółtą kartką, 
oraz że przyjął on niedawno nową ustawę 
ramową o rybołówstwie i dekrety 
wykonawcze do tej ustawy;

Or. en

Poprawka 57
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Motyw H o (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ho. mając na uwadze, że Rada i 
Parlament Europejski podkreślają 
znaczenie terminowej dostępności leków 
generycznych i biopodobnych w celu 
zwiększenia konkurencji, obniżenia cen, 
ułatwienia pacjentom dostępu do terapii 
farmakologicznych oraz poprawy 
zrównoważoności krajowych systemów 
opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 58
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Ustęp -1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1. zauważa, że w obecnym kontekście 
zwiększania protekcjonizmu i 
uzasadnionych obaw obywateli 
dotyczących zmiany klimatu i 
niesprawiedliwej globalizacji tradycyjne 
umowy handlowe nie znajdują już 
zastosowania, i wyraża ubolewanie, że UE 
nie wykorzystuje szansy, aby w tak 
trudnych czasach wprowadzić do 
przedmiotowej umowy o wolnym handlu 
bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące 
praw człowieka i zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 59
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że umowa o wolnym 
handlu między UE a Wietnamem (EVFTA) 
jest najbardziej kompleksową i 
najambitniejszą umową zawartą między 
UE a krajem rozwijającym się i stanowi 
punkt odniesienia dla współpracy UE z 
krajami rozwijającymi się;

1. podkreśla, że umowa o wolnym 
handlu między UE a Wietnamem (EVFTA) 
jest najbardziej kompleksową umową, jaka 
kiedykolwiek została zawarta między UE a 
krajem rozwijającym się;

Or. en

Poprawka 60
Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że umowa o wolnym 
handlu między UE a Wietnamem (EVFTA) 
jest najbardziej kompleksową i 
najambitniejszą umową zawartą między 
UE a krajem rozwijającym się i stanowi 
punkt odniesienia dla współpracy UE z 
krajami rozwijającymi się;

1. podkreśla, że umowa o wolnym 
handlu między UE a Wietnamem (EVFTA) 
jest najbardziej kompleksową i 
najambitniejszą umową zawartą między 
UE a krajem rozwijającym się i stanowi 
punkt odniesienia dla współpracy UE z 
krajami rozwijającymi się, a szczególnie z 
regionem ASEAN;

Or. en

Poprawka 61
Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że umowa o wolnym 
handlu między UE a Wietnamem (EVFTA) 
jest najbardziej kompleksową i 
najambitniejszą umową zawartą między 

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
umowa o wolnym handlu między UE a 
Wietnamem (EVFTA) jest najbardziej 
kompleksową i najambitniejszą umową 
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UE a krajem rozwijającym się i stanowi 
punkt odniesienia dla współpracy UE z 
krajami rozwijającymi się;

zawartą między UE a krajem rozwijającym 
się i powinna stanowić punkt odniesienia 
dla współpracy UE z krajami 
rozwijającymi się;

Or. en

Poprawka 62
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że umowa o wolnym 
handlu między UE a Wietnamem (EVFTA) 
jest najbardziej kompleksową i 
najambitniejszą umową zawartą między 
UE a krajem rozwijającym się i stanowi 
punkt odniesienia dla współpracy UE z 
krajami rozwijającymi się;

1. podkreśla, że umowa o wolnym 
handlu między UE a Wietnamem (EVFTA) 
jest najbardziej kompleksową i 
najambitniejszą umową zawartą między 
UE a krajem rozwijającym się; 
przypomina, że Wietnam nadal jest 
beneficjentem unijnego systemu GSP;

Or. en

Poprawka 63
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że umowa o wolnym 
handlu między UE a Wietnamem (EVFTA) 
jest najbardziej kompleksową i 
najambitniejszą umową zawartą między 
UE a krajem rozwijającym się i stanowi 
punkt odniesienia dla współpracy UE z 
krajami rozwijającymi się;

1. podkreśla, że umowa o wolnym 
handlu między UE a Wietnamem (EVFTA) 
jest najnowocześniejszą, najbardziej 
kompleksową i najambitniejszą umową 
zawartą między UE a krajem rozwijającym 
się i stanowi punkt odniesienia dla 
współpracy UE z krajami rozwijającymi 
się;

Or. en
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Poprawka 64
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. przypomina, że Wietnam korzysta z 
ogólnego systemu preferencji taryfowych 
oraz że bilans wymiany handlowej między 
UE a Wietnamem jest niekorzystny dla 
Unii Europejskiej – w 2018 r. wartość 
towarów przywiezionych z Wietnamu 
wyniosła 38,2 mld EUR, a wartość 
towarów wywiezionych do Wietnamu – 
jedynie 11,1 mld EUR;

Or. it

Poprawka 65
Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że negocjacje rozpoczęły 
się w czerwcu 2012 r. i zakończyły się w 
grudniu 2015 r. po 14 rundach 
negocjacyjnych, i wyraża ubolewanie z 
powodu opóźnień w przedkładaniu umowy 
do podpisania i ratyfikacji;

2. zauważa, że negocjacje rozpoczęły 
się w czerwcu 2012 r. i zakończyły się w 
grudniu 2015 r. po 14 rundach 
negocjacyjnych, i wyraża ubolewanie z 
powodu opóźnień w przedkładaniu umowy 
do podpisania i ratyfikacji, a zwłaszcza z 
opóźnienia, z jakim Rada zwróciła się do 
Parlamentu Europejskiego o zgodę, nie 
robiąc tego w odpowiednim czasie przed 
wyborami europejskimi;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że negocjacje rozpoczęły 
się w czerwcu 2012 r. i zakończyły się w 
grudniu 2015 r. po 14 rundach 
negocjacyjnych, i wyraża ubolewanie z 
powodu opóźnień w przedkładaniu umowy 
do podpisania i ratyfikacji;

2. zauważa, że negocjacje rozpoczęły 
się w czerwcu 2012 r. i zakończyły się w 
grudniu 2015 r. po 14 rundach 
negocjacyjnych, i wyraża ubolewanie z 
powodu opóźnień w przedkładaniu umowy 
do podpisania i ratyfikacji; uważa, że 
wszelkie dalsze opóźnienia mogą znacznie 
osłabić geostrategiczne ambicje UE w 
regionie ASEAN;

Or. en

Poprawka 67
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że negocjacje rozpoczęły 
się w czerwcu 2012 r. i zakończyły się w 
grudniu 2015 r. po 14 rundach 
negocjacyjnych, i wyraża ubolewanie z 
powodu opóźnień w przedkładaniu umowy 
do podpisania i ratyfikacji;

2. zauważa, że negocjacje rozpoczęły 
się w czerwcu 2012 r. i zakończyły się w 
grudniu 2015 r. po 14 rundach 
negocjacyjnych, i wyraża ubolewanie z 
powodu decyzji Komisji, aby nie 
przeprowadzać oceny skutków w zakresie 
praw człowieka, chociaż od politycznego 
zakończenia negocjacji do podpisania 
umów upłynęły cztery lata;

Or. en

Poprawka 68
Emmanuel Maurel, Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że negocjacje rozpoczęły 
się w czerwcu 2012 r. i zakończyły się w 
grudniu 2015 r. po 14 rundach 
negocjacyjnych, i wyraża ubolewanie z 
powodu opóźnień w przedkładaniu umowy 
do podpisania i ratyfikacji;

2. zauważa, że negocjacje rozpoczęły 
się w czerwcu 2012 r. i zakończyły się w 
grudniu 2015 r. po 14 rundach 
negocjacyjnych, jednak oczekuje, że 
członkowie Komisji Handlu 
Międzynarodowego oraz Parlament 
Europejski w ogóle, czyli podmioty, które 
nie są odpowiedzialne za te opóźnienia, 
będą mogli poświęcić tyle czasu, ile będzie 
potrzebne, aby dokładnie przeanalizować 
tę umowę;

Or. en

Poprawka 69
Jude Kirton-Darling

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że negocjacje rozpoczęły 
się w czerwcu 2012 r. i zakończyły się w 
grudniu 2015 r. po 14 rundach 
negocjacyjnych, i wyraża ubolewanie z 
powodu opóźnień w przedkładaniu umowy 
do podpisania i ratyfikacji;

2. zauważa, że negocjacje rozpoczęły 
się w czerwcu 2012 r. i zakończyły się w 
grudniu 2015 r. po 14 rundach 
negocjacyjnych;

Or. en

Poprawka 70
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że Wietnam jest 
członkiem założycielem Partnerstwa 
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Transpacyficznego (TTP) oraz że bierze 
on obecnie udział w negocjacjach na 
temat regionalnego wszechstronnego 
partnerstwa gospodarczego; przypomina, 
że w ramach ASEAN Wietnam zawarł 
umowy o wolnym handlu z różnymi 
krajami regionu; w związku z tym zwraca 
uwagę na potencjalne ryzyko przywozu z 
Wietnamu produktów, zwłaszcza 
produktów rolnych, o niepewnym 
pochodzeniu; zauważa, że takie produkty 
mogą pochodzić również z krajów, z 
którymi UE nie zawarła bezpośrednich 
umów; podkreśla zatem znaczenie 
stosowania skutecznych systemów kontroli 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa i 
pochodzenia produktów przywożonych z 
Wietnamu;

Or. it

Poprawka 71
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla gospodarcze i 
strategiczne znaczenie tej umowy, jako że 
UE i Wietnam mają wspólny program i 
wspólne wartości – stymulowanie wzrostu 
i zatrudnienia, wspieranie 
konkurencyjności, walka z ubóstwem i 
osiąganie postępów na drodze do 
realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju;

skreśla się

Or. en

Poprawka 72
Iuliu Winkler, Enikő Győri, Seán Kelly, Annie Schreijer-Pierik, Christophe Hansen, 
Jörgen Warborn, Massimiliano Salini
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla gospodarcze i 
strategiczne znaczenie tej umowy, jako że 
UE i Wietnam mają wspólny program i 
wspólne wartości – stymulowanie wzrostu 
i zatrudnienia, wspieranie 
konkurencyjności, walka z ubóstwem i 
osiąganie postępów na drodze do realizacji 
celów zrównoważonego rozwoju;

3. podkreśla gospodarcze i 
strategiczne znaczenie tej umowy, jako że 
UE i Wietnam mają wspólny program i 
wspólne wartości – stymulowanie wzrostu 
i zatrudnienia, wspieranie 
konkurencyjności, walka z ubóstwem i 
osiąganie postępów na drodze do realizacji 
celów zrównoważonego rozwoju; 
podkreśla względy geopolityczne, które 
sprawiają, że partnerzy UE na Dalekim 
Wschodzie są kluczowymi podmiotami, z 
którymi należy nawiązywać kontakty w 
złożonym lokalnym środowisku 
geoekonomicznym;

Or. en

Poprawka 73
Jude Kirton-Darling

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla gospodarcze i 
strategiczne znaczenie tej umowy, jako że 
UE i Wietnam mają wspólny program i 
wspólne wartości – stymulowanie wzrostu 
i zatrudnienia, wspieranie 
konkurencyjności, walka z ubóstwem i 
osiąganie postępów na drodze do realizacji 
celów zrównoważonego rozwoju;

3. podkreśla gospodarcze i 
strategiczne znaczenie tej umowy, która 
przyniesie pożądane efekty jedynie wtedy, 
gdy uda się w jej ramach osiągnąć 
zbieżność programu i wartości UE i 
Wietnamu w kwestiach dotyczących 
zrównoważonego rozwoju, takich jak 
stymulowanie wzrostu i zatrudnienia, 
wspieranie konkurencyjności, walka z 
ubóstwem i osiąganie postępów na drodze 
do realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju oraz wspieranie praw 
pracowniczych i podstawowych wolności;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla gospodarcze i 
strategiczne znaczenie tej umowy, jako że 
UE i Wietnam mają wspólny program i 
wspólne wartości – stymulowanie wzrostu 
i zatrudnienia, wspieranie 
konkurencyjności, walka z ubóstwem i 
osiąganie postępów na drodze do realizacji 
celów zrównoważonego rozwoju;

3. podkreśla gospodarcze i 
strategiczne znaczenie tej umowy, jako że 
UE i Wietnam mają wspólny program – 
stymulowanie wzrostu i zatrudnienia, 
wspieranie konkurencyjności, walka z 
ubóstwem i osiąganie postępów na drodze 
do realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju oraz wspieranie opartego na 
zasadach wielostronnego systemu handlu;

Or. en

Poprawka 75
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla gospodarcze i 
strategiczne znaczenie tej umowy, jako że 
UE i Wietnam mają wspólny program i 
wspólne wartości – stymulowanie wzrostu 
i zatrudnienia, wspieranie 
konkurencyjności, walka z ubóstwem i 
osiąganie postępów na drodze do realizacji 
celów zrównoważonego rozwoju;

3. podkreśla gospodarcze i 
strategiczne znaczenie tej umowy, jako że 
UE i Wietnam mają wspólne cele – 
stymulowanie wzrostu i zatrudnienia, 
wspieranie konkurencyjności, walka z 
ubóstwem i osiąganie postępów na drodze 
do realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju – a ponadto Wietnam dąży do 
zmniejszenia swojej zależności od Chin;

Or. en
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Poprawka 76
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla gospodarcze i 
strategiczne znaczenie tej umowy, jako że 
UE i Wietnam mają wspólny program i 
wspólne wartości – stymulowanie wzrostu 
i zatrudnienia, wspieranie 
konkurencyjności, walka z ubóstwem i 
osiąganie postępów na drodze do realizacji 
celów zrównoważonego rozwoju;

3. podkreśla gospodarcze i 
strategiczne znaczenie tej umowy, jako że 
UE i Wietnam mają wspólny program i 
wspólne wartości – stymulowanie wzrostu 
i zatrudnienia, wspieranie 
konkurencyjności, walka z ubóstwem, 
wzmacnianie handlu międzynarodowego 
opartego na zasadach i osiąganie 
postępów na drodze do realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 77
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla gospodarcze i 
strategiczne znaczenie tej umowy, jako że 
UE i Wietnam mają wspólny program i 
wspólne wartości – stymulowanie wzrostu 
i zatrudnienia, wspieranie 
konkurencyjności, walka z ubóstwem i 
osiąganie postępów na drodze do realizacji 
celów zrównoważonego rozwoju;

3. podkreśla gospodarcze i 
strategiczne znaczenie partnerstwa, jako że 
UE i Wietnam mają wspólny program – 
stymulowanie wzrostu i zatrudnienia, 
wspieranie konkurencyjności, walka z 
ubóstwem i osiąganie celów 
zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 78
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
w imieniu grupy ECR
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla gospodarcze i 
strategiczne znaczenie tej umowy, jako że 
UE i Wietnam mają wspólny program i 
wspólne wartości – stymulowanie wzrostu 
i zatrudnienia, wspieranie 
konkurencyjności, walka z ubóstwem i 
osiąganie postępów na drodze do realizacji 
celów zrównoważonego rozwoju;

3. podkreśla gospodarcze i 
strategiczne znaczenie i wartość tej 
umowy, jako że UE i Wietnam mają 
wspólny program i wspólne wartości – 
stymulowanie wzrostu i zatrudnienia, 
wspieranie konkurencyjności, walka z 
ubóstwem i osiąganie postępów na drodze 
do realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 79
Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla gospodarcze i 
strategiczne znaczenie tej umowy, jako że 
UE i Wietnam mają wspólny program i 
wspólne wartości – stymulowanie wzrostu 
i zatrudnienia, wspieranie 
konkurencyjności, walka z ubóstwem i 
osiąganie postępów na drodze do realizacji 
celów zrównoważonego rozwoju; 

3. podkreśla gospodarcze i 
strategiczne znaczenie tej umowy, jako że 
UE i Wietnam mają wspólny program 
mający na celu stymulowanie wzrostu i 
zatrudnienia, wspieranie konkurencyjności, 
walkę z ubóstwem i osiąganie postępów na 
drodze do realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju;

Or. it

Poprawka 80
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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3a. podkreśla, że unijne umowy 
handlowe powinny służyć zapewnieniu 
zrównoważonego rozwoju dla obywateli 
oraz ochronie konsumentów, 
pracowników i środowiska, tworzeniu 
godziwych miejsc pracy, zwalczaniu 
prania pieniędzy, uchylania się od 
opodatkowania i finansowania 
terroryzmu, utrzymywaniu unijnych 
standardów, ochronie usług publicznych i 
przestrzeganiu demokratycznych procedur 
przy jednoczesnym rozwijaniu możliwości 
wywozu dla UE; dlatego istotne znaczenie 
ma zasadnicza zmiana obecnego 
paradygmatu handlowego przez 
traktowanie kwestii zrównoważonego 
rozwoju na równi z interesami 
gospodarczymi;

Or. en

Poprawka 81
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla znaczenie umowy dla 
konkurencyjności przedsiębiorstw UE w 
regionie; zauważa, że przedsiębiorstwa 
europejskie stoją w obliczu zwiększonej 
konkurencji ze strony państw, z którymi 
Wietnam zawarł już umowy o wolnym 
handlu, a zwłaszcza Kompleksowe i 
Progresywne Partnerstwo 
Transpacyficzne (CPTPP);

Or. en

Poprawka 82
Saskia Bricmont
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Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. podkreśla, jak ważne jest, aby 
ustawa o cyberbezpieczeństwie została 
dostosowana do międzynarodowych 
zobowiązań Wietnamu w zakresie praw 
człowieka w odpowiednim czasie przed 
ratyfikacją umowy przez UE;

Or. en

Poprawka 83
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3c. ubolewa nad faktem, że przed 
rozpoczęciem negocjacji nie dokonano 
oceny wpływu na prawa człowieka 
pomimo ponawianych wezwań ze strony 
Parlamentu Europejskiego oraz 
poważnych zastrzeżeń dotyczących 
ochrony praw człowieka w Wietnamie, w 
szczególności w następstwie decyzji 
Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich z dnia 26 lutego 2016 r., w 
której stwierdzono, że odmowa przez 
Komisję dokonania uprzedniej oceny 
skutków umowy o wolnym handlu między 
Unią Europejską a Wietnamem w zakresie 
prawa człowieka jest nieuzasadniona i 
stanowi przypadek niewłaściwego 
administrowania;

Or. en

Poprawka 84



AM\1192586PL.docx 45/126 PE643.175v02-00

PL

Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest przekonany, że umowa ta 
umożliwi dalsze postępy w ustanawianiu 
wysokich standardów i surowych zasad w 
regionie ASEAN, co przyczyni się do 
utorowania drogi dla przyszłej 
międzyregionalnej umowy o handlu i 
inwestycjach; podkreśla, że umowa ta 
stanowi również wyraźny sygnał na rzecz 
otwartego i wolnego handlu w okresie 
tendencji protekcjonistycznych i 
kwestionowania wielostronnego handlu 
opartego na zasadach;

4. jest przekonany, że umowa ta 
umożliwi dalsze postępy w ustanawianiu 
wysokich standardów i surowych zasad w 
regionie ASEAN, co przyczyni się do 
utorowania drogi dla przyszłej 
międzyregionalnej umowy o handlu i 
inwestycjach; podkreśla, że umowa ta 
stanowi również wyraźny sygnał na rzecz 
otwartego i wolnego handlu w okresie 
tendencji protekcjonistycznych i 
kwestionowania wielostronnego handlu 
opartego na zasadach; podkreśla, że 
niedawne zakończenie negocjacji 
opartych na tekstach w sprawie 
Kompleksowego Regionalnego 
Partnerstwa Gospodarczego, a także 
wejście w życie w dniu 30 grudnia 2018 r. 
Kompleksowego i Progresywnego 
Partnerstwa Transpacyficznego (CPTPP), 
którego stroną jest Wietnam, zwiększa 
geopolityczną i gospodarczą konieczność, 
aby zwiększać zaangażowanie UE w 
regionie ASEAN;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest przekonany, że umowa ta 
umożliwi dalsze postępy w ustanawianiu 
wysokich standardów i surowych zasad w 
regionie ASEAN, co przyczyni się do 

4. jest przekonany, że umowa ta 
umożliwi dalsze postępy w ustanawianiu 
wysokich standardów i surowych zasad w 
regionie ASEAN, co przyczyni się do 
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utorowania drogi dla przyszłej 
międzyregionalnej umowy o handlu i 
inwestycjach; podkreśla, że umowa ta 
stanowi również wyraźny sygnał na rzecz 
otwartego i wolnego handlu w okresie 
tendencji protekcjonistycznych i 
kwestionowania wielostronnego handlu 
opartego na zasadach;

utorowania drogi dla przyszłej 
międzyregionalnej umowy o handlu i 
inwestycjach; podkreśla, że umowa ta 
stanowi również wyraźny sygnał na rzecz 
otwartego i wolnego handlu w okresie 
tendencji protekcjonistycznych i 
kwestionowania wielostronnego handlu 
opartego na zasadach; podkreśla, że 
umowa przyczynia się do wzmocnienia 
obecności UE w regionie ASEAN i 
umożliwia UE wspieranie jej standardów i 
wartości w tym regionie; przypomina, że w 
pełni popiera multilateralizm i że bardzo 
ważne jest przeprowadzenie trwałej i 
ambitnej reformy WTO, która 
umożliwiłaby zapewnienie handlu 
międzynarodowego opartego na zasadach;

Or. en

Poprawka 86
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest przekonany, że umowa ta 
umożliwi dalsze postępy w ustanawianiu 
wysokich standardów i surowych zasad w 
regionie ASEAN, co przyczyni się do 
utorowania drogi dla przyszłej 
międzyregionalnej umowy o handlu i 
inwestycjach; podkreśla, że umowa ta 
stanowi również wyraźny sygnał na rzecz 
otwartego i wolnego handlu w okresie 
tendencji protekcjonistycznych i 
kwestionowania wielostronnego handlu 
opartego na zasadach;

4. wyraża nadzieję, że umowa ta 
umożliwi dalsze postępy w ustanawianiu 
wysokich standardów i surowych zasad w 
regionie ASEAN;

Or. it

Poprawka 87
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Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest przekonany, że umowa ta 
umożliwi dalsze postępy w ustanawianiu 
wysokich standardów i surowych zasad w 
regionie ASEAN, co przyczyni się do 
utorowania drogi dla przyszłej 
międzyregionalnej umowy o handlu i 
inwestycjach; podkreśla, że umowa ta 
stanowi również wyraźny sygnał na rzecz 
otwartego i wolnego handlu w okresie 
tendencji protekcjonistycznych i 
kwestionowania wielostronnego handlu 
opartego na zasadach;

4. jest przekonany, że umowa ta 
umożliwi dalsze postępy w ustanawianiu 
wysokich standardów i surowych zasad w 
regionie ASEAN, co przyczyni się do 
utorowania drogi dla przyszłej 
międzyregionalnej umowy o handlu i 
inwestycjach; podkreśla, że umowa ta 
stanowi również wyraźny sygnał na rzecz 
otwartego i wolnego handlu w okresie 
tendencji protekcjonistycznych i 
kwestionowania wielostronnego handlu 
opartego na zasadach; podkreśla 
konstruktywne zaangażowanie UE w 
regionie ASEAN, przypominając o jej 
strategicznym znaczeniu jako 
zdecydowanego zwolennika 
wielostronnego systemu handlu opartego 
na zasadach;

Or. en

Poprawka 88
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest przekonany, że umowa ta 
umożliwi dalsze postępy w ustanawianiu 
wysokich standardów i surowych zasad w 
regionie ASEAN, co przyczyni się do 
utorowania drogi dla przyszłej 
międzyregionalnej umowy o handlu i 
inwestycjach; podkreśla, że umowa ta 
stanowi również wyraźny sygnał na rzecz 
otwartego i wolnego handlu w okresie 
tendencji protekcjonistycznych i 

4. jest przekonany, że umowa ta 
umożliwi dalsze postępy w ustanawianiu 
wysokich standardów i surowych zasad w 
regionie ASEAN, co przyczyni się do 
utorowania drogi dla przyszłej 
międzyregionalnej umowy o handlu i 
inwestycjach; podkreśla, że umowa ta 
stanowi również wyraźny sygnał na rzecz 
otwartego i wolnego handlu w okresie 
tendencji protekcjonistycznych i 
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kwestionowania wielostronnego handlu 
opartego na zasadach;

kwestionowania wielostronnego handlu 
opartego na zasadach, ubolewa jednak, że 
w czasach, gdy światowy system handlu 
poddawany jest silnej krytyce, nie 
wprowadza się żadnych istotnych zmian w 
zasadach liberalizacji handlu UE;

Or. en

Poprawka 89
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest przekonany, że umowa ta 
umożliwi dalsze postępy w ustanawianiu 
wysokich standardów i surowych zasad w 
regionie ASEAN, co przyczyni się do 
utorowania drogi dla przyszłej 
międzyregionalnej umowy o handlu i 
inwestycjach; podkreśla, że umowa ta 
stanowi również wyraźny sygnał na rzecz 
otwartego i wolnego handlu w okresie 
tendencji protekcjonistycznych i 
kwestionowania wielostronnego handlu 
opartego na zasadach;

4. jest przekonany, że partnerstwo 
umożliwi dalsze postępy w ustanawianiu 
wysokich standardów i surowych zasad w 
regionie ASEAN, jednak podkreśla, że 
umowa ta stanowi również wyraźny sygnał 
na rzecz nieograniczonego handlu 
towarami w obecnych warunkach 
niezrównoważonej i szkodliwej 
globalizacji;

Or. en

Poprawka 90
Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest przekonany, że umowa ta 
umożliwi dalsze postępy w ustanawianiu 
wysokich standardów i surowych zasad w 
regionie ASEAN, co przyczyni się do 

4. jest przekonany, że umowa ta, wraz 
z umową o wolnym handlu między UE a 
Singapurem, umożliwi dalsze postępy w 
ustanawianiu wysokich standardów i 
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utorowania drogi dla przyszłej 
międzyregionalnej umowy o handlu i 
inwestycjach; podkreśla, że umowa ta 
stanowi również wyraźny sygnał na rzecz 
otwartego i wolnego handlu w okresie 
tendencji protekcjonistycznych i 
kwestionowania wielostronnego handlu 
opartego na zasadach;

surowych zasad w regionie ASEAN, co 
przyczyni się do utorowania drogi dla 
przyszłej międzyregionalnej umowy o 
handlu i inwestycjach; podkreśla, że 
umowa ta stanowi również wyraźny sygnał 
na rzecz otwartego i wolnego handlu w 
okresie tendencji protekcjonistycznych i 
kwestionowania wielostronnego handlu 
opartego na zasadach;

Or. en

Poprawka 91
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. jest przekonany, że umowa ta 
umożliwi dalsze postępy w ustanawianiu 
wysokich standardów i surowych zasad w 
regionie ASEAN, co przyczyni się do 
utorowania drogi dla przyszłej 
międzyregionalnej umowy o handlu i 
inwestycjach; podkreśla, że umowa ta 
stanowi również wyraźny sygnał na rzecz 
otwartego i wolnego handlu w okresie 
tendencji protekcjonistycznych i 
kwestionowania wielostronnego handlu 
opartego na zasadach;

4. jest przekonany, że umowa ta 
umożliwi dalsze postępy w ustanawianiu 
wysokich standardów i surowych zasad w 
regionie ASEAN, co przyczyni się do 
utorowania drogi dla przyszłej 
międzyregionalnej umowy o handlu i 
inwestycjach; podkreśla, że umowa ta 
stanowi również wyraźny sygnał na rzecz 
wolnego, sprawiedliwego i wzajemnego 
handlu w okresie tendencji 
protekcjonistycznych i kwestionowania 
wielostronnego handlu opartego na 
zasadach;

Or. en

Poprawka 92
Jude Kirton-Darling

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka
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4. jest przekonany, że umowa ta 
umożliwi dalsze postępy w ustanawianiu 
wysokich standardów i surowych zasad w 
regionie ASEAN, co przyczyni się do 
utorowania drogi dla przyszłej 
międzyregionalnej umowy o handlu i 
inwestycjach; podkreśla, że umowa ta 
stanowi również wyraźny sygnał na rzecz 
otwartego i wolnego handlu w okresie 
tendencji protekcjonistycznych i 
kwestionowania wielostronnego handlu 
opartego na zasadach;

4. wyraża nadzieję, że umowa ta 
umożliwi dalsze postępy w ustanawianiu 
wysokich standardów i surowych zasad w 
regionie ASEAN, co przyczyni się do 
utorowania drogi dla przyszłej 
międzyregionalnej umowy o handlu i 
inwestycjach; podkreśla, że umowa ta 
została zawarta w kontekście rosnącego 
protekcjonizmu i poważnych wyzwań dla 
wielostronnego handlu opartego na 
zasadach;

Or. en

Poprawka 93
Emmanuel Maurel, Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że umowa ta zlikwiduje 
ponad 99 % taryf9; zauważa, że z chwilą 
wejścia w życie umowy Wietnam 
zliberalizuje 65 % należności celnych 
przywozowych na wywóz z UE do 
Wietnamu, a pozostała część ceł zostanie 
stopniowo zniesiona w ciągu 10 lat; 
odnotowuje również, że UE zliberalizuje 
71 % swojego przywozu w momencie 
wejścia w życie umowy, a po siedmiu 
latach zwolnienie z cła obejmie 99 % 
przywozu; zwraca uwagę, że umowa 
będzie zawierać również szczegółowe 
przepisy dotyczące likwidacji barier 
pozataryfowych w odniesieniu do wywozu 
z UE;

5. podkreśla, że umowa ta zlikwiduje 
ponad 99 % taryf9; stwierdza, że 
przedsiębiorstwa unijne wykorzystają to 
jako zachętę do przenoszenia zakładów i 
miejsc pracy z naszego terytorium do 
Wietnamu, niszcząc więcej miejsc pracy w 
naszym przemyśle wytwórczym; zauważa, 
że z chwilą wejścia w życie umowy 
Wietnam zliberalizuje 65 % należności 
celnych przywozowych na wywóz z UE do 
Wietnamu, a pozostała część ceł zostanie 
stopniowo zniesiona w ciągu 10 lat; 
odnotowuje również, że UE zliberalizuje 
71 % swojego przywozu w momencie 
wejścia w życie umowy, a po siedmiu 
latach zwolnienie z cła obejmie 99 % 
przywozu; zwraca uwagę, że umowa 
będzie zawierać również szczegółowe 
przepisy dotyczące likwidacji barier 
pozataryfowych w odniesieniu do wywozu 
z UE;

_________________ _________________
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9 Wywóz z UE do Wietnamu: 65 % ceł 
zostanie zniesione z chwilą wejścia w 
życie umowy o wolnym handlu, a 
pozostała część zostanie stopniowo 
wycofana w ciągu maksymalnie dziesięciu 
lat (na przykład w celu ochrony 
wietnamskiego sektora motoryzacyjnego 
przed europejską konkurencją cła na 
samochody będą obowiązywać przez całe 
10 lat); wywóz z Wietnamu do UE: 71 % 
ceł zostanie zniesionych z chwilą wejścia 
w życie umowy o wolnym handlu, a 
pozostała część zostanie stopniowo 
wycofana w ciągu maksymalnie siedmiu 
lat.

9 Wywóz z UE do Wietnamu: 65 % ceł 
zostanie zniesione z chwilą wejścia w 
życie umowy o wolnym handlu, a 
pozostała część zostanie stopniowo 
wycofana w ciągu maksymalnie dziesięciu 
lat (na przykład w celu ochrony 
wietnamskiego sektora motoryzacyjnego 
przed europejską konkurencją cła na 
samochody będą obowiązywać przez całe 
10 lat); wywóz z Wietnamu do UE: 71 % 
ceł zostanie zniesionych z chwilą wejścia 
w życie umowy o wolnym handlu, a 
pozostała część zostanie stopniowo 
wycofana w ciągu maksymalnie siedmiu 
lat.

Or. en

Poprawka 94
Iuliu Winkler, Jörgen Warborn, Massimiliano Salini

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że umowa ta zlikwiduje 
ponad 99 % taryf9; zauważa, że z chwilą 
wejścia w życie umowy Wietnam 
zliberalizuje 65 % należności celnych 
przywozowych na wywóz z UE do 
Wietnamu, a pozostała część ceł zostanie 
stopniowo zniesiona w ciągu 10 lat; 
odnotowuje również, że UE zliberalizuje 
71 % swojego przywozu w momencie 
wejścia w życie umowy, a po siedmiu 
latach zwolnienie z cła obejmie 99 % 
przywozu; zwraca uwagę, że umowa 
będzie zawierać również szczegółowe 
przepisy dotyczące likwidacji barier 
pozataryfowych w odniesieniu do wywozu 
z UE;

5. podkreśla, że umowa ta zlikwiduje 
ponad 99 % taryf9; zauważa, że z chwilą 
wejścia w życie umowy Wietnam 
zliberalizuje 65 % należności celnych 
przywozowych na wywóz z UE do 
Wietnamu, a pozostała część ceł zostanie 
stopniowo zniesiona w ciągu 10 lat; 
odnotowuje również, że UE zliberalizuje 
71 % swojego przywozu w momencie 
wejścia w życie umowy, a po siedmiu 
latach zwolnienie z cła obejmie 99 % 
przywozu; zwraca uwagę, że umowa 
będzie zawierać również szczegółowe 
przepisy dotyczące likwidacji barier 
pozataryfowych w odniesieniu do wywozu 
z UE; uważa, że EVFTA może pomóc w 
rozwiązaniu problemu deficytu UE w 
wymianie handlowej z Wietnamem, 
wykorzystując w nadchodzących latach 
potencjał wzrostu gospodarczego tego 
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państwa należącego do ASEAN;
_________________ _________________
9 Wywóz z UE do Wietnamu: 65 % ceł 
zostanie zniesione z chwilą wejścia w 
życie umowy o wolnym handlu, a 
pozostała część zostanie stopniowo 
wycofana w ciągu maksymalnie dziesięciu 
lat (na przykład w celu ochrony 
wietnamskiego sektora motoryzacyjnego 
przed europejską konkurencją cła na 
samochody będą obowiązywać przez całe 
10 lat); wywóz z Wietnamu do UE: 71 % 
ceł zostanie zniesionych z chwilą wejścia 
w życie umowy o wolnym handlu, a 
pozostała część zostanie stopniowo 
wycofana w ciągu maksymalnie siedmiu 
lat.

9 Wywóz z UE do Wietnamu: 65 % ceł 
zostanie zniesione z chwilą wejścia w 
życie umowy o wolnym handlu, a 
pozostała część zostanie stopniowo 
wycofana w ciągu maksymalnie dziesięciu 
lat (na przykład w celu ochrony 
wietnamskiego sektora motoryzacyjnego 
przed europejską konkurencją cła na 
samochody będą obowiązywać przez całe 
10 lat); wywóz z Wietnamu do UE: 71 % 
ceł zostanie zniesionych z chwilą wejścia 
w życie umowy o wolnym handlu, a 
pozostała część zostanie stopniowo 
wycofana w ciągu maksymalnie siedmiu 
lat.

Or. en

Poprawka 95
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że umowa ta zlikwiduje 
ponad 99 % taryf9; zauważa, że z chwilą 
wejścia w życie umowy Wietnam 
zliberalizuje 65 % należności celnych 
przywozowych na wywóz z UE do 
Wietnamu, a pozostała część ceł zostanie 
stopniowo zniesiona w ciągu 10 lat; 
odnotowuje również, że UE zliberalizuje 
71 % swojego przywozu w momencie 
wejścia w życie umowy, a po siedmiu 
latach zwolnienie z cła obejmie 99 % 
przywozu; zwraca uwagę, że umowa 
będzie zawierać również szczegółowe 
przepisy dotyczące likwidacji barier 
pozataryfowych w odniesieniu do wywozu 
z UE;

5. podkreśla, że umowa ta zlikwiduje 
ponad 99 % taryf9; zauważa, że z chwilą 
wejścia w życie umowy Wietnam 
zliberalizuje 65 % należności celnych 
przywozowych na wywóz z UE do 
Wietnamu, a pozostała część ceł zostanie 
stopniowo zniesiona w ciągu 10 lat; 
odnotowuje również, że UE zliberalizuje 
71 % swojego przywozu w momencie 
wejścia w życie umowy, a po siedmiu 
latach zwolnienie z cła obejmie 99 % 
przywozu; zwraca uwagę, że umowa 
będzie zawierać również szczegółowe 
przepisy dotyczące likwidacji barier 
pozataryfowych w odniesieniu do wywozu 
z UE, które często stanowią istotną 
przeszkodę dla małych i średnich 
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przedsiębiorstw (MŚP);
_________________ _________________
9 Wywóz z UE do Wietnamu: 65 % ceł 
zostanie zniesione z chwilą wejścia w 
życie umowy o wolnym handlu, a 
pozostała część zostanie stopniowo 
wycofana w ciągu maksymalnie dziesięciu 
lat (na przykład w celu ochrony 
wietnamskiego sektora motoryzacyjnego 
przed europejską konkurencją cła na 
samochody będą obowiązywać przez całe 
10 lat); wywóz z Wietnamu do UE: 71 % 
ceł zostanie zniesionych z chwilą wejścia 
w życie umowy o wolnym handlu, a 
pozostała część zostanie stopniowo 
wycofana w ciągu maksymalnie siedmiu 
lat.

9 Wywóz z UE do Wietnamu: 65 % ceł 
zostanie zniesione z chwilą wejścia w 
życie umowy o wolnym handlu, a 
pozostała część zostanie stopniowo 
wycofana w ciągu maksymalnie dziesięciu 
lat (na przykład w celu ochrony 
wietnamskiego sektora motoryzacyjnego 
przed europejską konkurencją cła na 
samochody będą obowiązywać przez całe 
10 lat); wywóz z Wietnamu do UE: 71 % 
ceł zostanie zniesionych z chwilą wejścia 
w życie umowy o wolnym handlu, a 
pozostała część zostanie stopniowo 
wycofana w ciągu maksymalnie siedmiu 
lat.

Or. en

Poprawka 96
Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zwraca uwagę, że po wejściu 
porozumienia w życie Wietnam nie będzie 
już korzystał z preferencji w ramach 
ogólnego systemu preferencji taryfowych 
(GSP); w tym kontekście zauważa, że 
Wietnam nie będzie już mógł 
wykorzystywać kumulacji z innymi 
partnerami handlowymi będącymi 
beneficjentami GSP w regionie, ponieważ 
w tylko w ten sposób będzie mógł stosować 
reguły pochodzenia; zdecydowanie 
podkreśla, że reguły pochodzenia w 
umowach o wolnym handlu nie powinny 
niepotrzebnie przerywać istniejących 
łańcuchów wartości, zwłaszcza z krajami, 
które obecnie korzystają z systemów GSP, 
GSP Plus lub EBA;
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Or. en

Poprawka 97
Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, jak ważne jest 
zapewnienie skuteczności i pewności 
kontroli, w tym przez ściślejszą współpracę 
w zakresie ceł w Europie, aby umowa nie 
stała się narzędziem ułatwiającym wwóz 
towarów z innych krajów do Europy;

Or. it

Poprawka 98
Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. ubolewa, że po raz kolejny sektor 
rolny, w szczególności jeśli chodzi o 
niektóre wrażliwe produkty, takie jak ryż i 
zboża, podlega zerowej stawce celnej 
ograniczonej do 80 tys. ton tylko przez 
pierwsze siedem lat; przypomina w tym 
kontekście o zastosowaniu klauzul 
ochronnych w odniesieniu do ryżu w 
przypadku Kambodży i Mjanmy, a także o 
znaczeniu monitorowania wpływu umowy 
na rozwój produkcji ryżu w Wietnamie;

Or. it

Poprawka 99
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Emmanuel Maurel, Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że umowa ta zapewnia 
lepszy dostęp do wietnamskich zamówień 
publicznych zgodnie z Porozumieniem w 
sprawie zamówień rządowych (GPA), 
ponieważ Wietnam nie jest jeszcze 
członkiem GPA; podkreśla, że w rozdziale 
EVFTA dotyczącym zamówień rządowych 
osiągnięto stopień przejrzystości i 
sprawiedliwości proceduralnej 
porównywalny z innymi umowami o 
wolnym handlu, które UE podpisała z 
krajami rozwiniętymi i bardziej 
zaawansowanymi krajami rozwijającymi 
się;

6. podkreśla, że lepszy dostęp do 
wietnamskich zamówień publicznych, jaki 
zapewnia ta umowa, będzie przez wiele lat 
ograniczony do największych projektów, 
ponieważ zostaną utrzymane bardzo 
wysokie progi finansowe; podkreśla, że w 
rozdziale EVFTA dotyczącym zamówień 
rządowych osiągnięto stopień 
przejrzystości i sprawiedliwości 
proceduralnej porównywalny z innymi 
umowami o wolnym handlu, które UE 
podpisała z krajami rozwiniętymi i bardziej 
zaawansowanymi krajami rozwijającymi 
się, jednak podkreśla fakt, że pomimo 
ostatnich reform i znacznych wysiłków 
administracja wietnamska nadal boryka 
się z wieloma problemami związanymi z 
korupcją (na co zwraca uwagę najnowszy 
wskaźnik przejrzystości Transparency 
Watch Index), przedsiębiorstwom z UE, 
zwłaszcza MŚP, będzie bardzo trudno 
zapewnić takie same warunki konkurencji 
jak wietnamskim przedsiębiorstwom 
lokalnym lub państwowym;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że umowa ta zapewnia 
lepszy dostęp do wietnamskich zamówień 
publicznych zgodnie z Porozumieniem w 

6. podkreśla, że umowa ta zapewnia 
lepszy dostęp do wietnamskich zamówień 
publicznych zgodnie z Porozumieniem w 
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sprawie zamówień rządowych (GPA), 
ponieważ Wietnam nie jest jeszcze 
członkiem GPA; podkreśla, że w rozdziale 
EVFTA dotyczącym zamówień rządowych 
osiągnięto stopień przejrzystości i 
sprawiedliwości proceduralnej 
porównywalny z innymi umowami o 
wolnym handlu, które UE podpisała z 
krajami rozwiniętymi i bardziej 
zaawansowanymi krajami rozwijającymi 
się;

sprawie zamówień rządowych (GPA), 
ponieważ Wietnam nie jest jeszcze 
członkiem GPA; podkreśla, że w rozdziale 
EVFTA dotyczącym zamówień rządowych 
osiągnięto stopień przejrzystości i 
sprawiedliwości proceduralnej 
porównywalny z innymi umowami o 
wolnym handlu, które UE podpisała z 
krajami rozwiniętymi i bardziej 
zaawansowanymi krajami rozwijającymi 
się; podkreśla, że umowa nie musi 
ograniczać politycznego pola manewru w 
zakresie zamówień, jeśli chodzi o 
określenie wymogów, co ma być 
zamawiane, oraz wymogów dotyczących 
np. środowiska, warunków pracy i 
warunków zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 101
Jude Kirton-Darling

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że umowa ta zapewnia 
lepszy dostęp do wietnamskich zamówień 
publicznych zgodnie z Porozumieniem w 
sprawie zamówień rządowych (GPA), 
ponieważ Wietnam nie jest jeszcze 
członkiem GPA; podkreśla, że w rozdziale 
EVFTA dotyczącym zamówień rządowych 
osiągnięto stopień przejrzystości i 
sprawiedliwości proceduralnej 
porównywalny z innymi umowami o 
wolnym handlu, które UE podpisała z 
krajami rozwiniętymi i bardziej 
zaawansowanymi krajami rozwijającymi 
się;

6. podkreśla, że umowa ta zapewnia 
lepszy dostęp do wietnamskich zamówień 
publicznych zgodnie z Porozumieniem w 
sprawie zamówień rządowych (GPA), 
ponieważ Wietnam nie jest jeszcze 
członkiem GPA; podkreśla, że w rozdziale 
EVFTA dotyczącym zamówień rządowych 
osiągnięto stopień przejrzystości i 
sprawiedliwości proceduralnej 
porównywalny z innymi umowami o 
wolnym handlu, które UE podpisała z 
krajami rozwiniętymi i bardziej 
zaawansowanymi krajami rozwijającymi 
się; podkreśla, że umowa nie może 
ograniczać zdolności stron do wdrażania 
krajowych przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, zwłaszcza w 
odniesieniu do warunków pracy i 
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zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 102
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że umowa ta zapewnia 
lepszy dostęp do wietnamskich zamówień 
publicznych zgodnie z Porozumieniem w 
sprawie zamówień rządowych (GPA), 
ponieważ Wietnam nie jest jeszcze 
członkiem GPA; podkreśla, że w rozdziale 
EVFTA dotyczącym zamówień rządowych 
osiągnięto stopień przejrzystości i 
sprawiedliwości proceduralnej 
porównywalny z innymi umowami o 
wolnym handlu, które UE podpisała z 
krajami rozwiniętymi i bardziej 
zaawansowanymi krajami rozwijającymi 
się;

6. wyraża nadzieję, że umowa 
rzeczywiście zapewni lepszy dostęp do 
wietnamskich zamówień publicznych 
zgodnie z Porozumieniem w sprawie 
zamówień rządowych (GPA), ponieważ 
Wietnam nie jest jeszcze członkiem GPA; 
podkreśla, że w rozdziale EVFTA 
dotyczącym zamówień rządowych 
osiągnięto stopień przejrzystości i 
sprawiedliwości proceduralnej 
porównywalny z innymi umowami o 
wolnym handlu, które UE podpisała z 
krajami rozwiniętymi i bardziej 
zaawansowanymi krajami rozwijającymi 
się;

Or. it

Poprawka 103
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że umowa ta zapewnia 
lepszy dostęp do wietnamskich zamówień 
publicznych zgodnie z Porozumieniem w 
sprawie zamówień rządowych (GPA), 
ponieważ Wietnam nie jest jeszcze 
członkiem GPA; podkreśla, że w rozdziale 

6. zauważa, że umowa ta zapewnia 
lepszy dostęp do wietnamskich zamówień 
publicznych zgodnie z Porozumieniem w 
sprawie zamówień rządowych (GPA), 
ponieważ Wietnam nie jest jeszcze 
członkiem GPA; podkreśla, że w rozdziale 
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EVFTA dotyczącym zamówień rządowych 
osiągnięto stopień przejrzystości i 
sprawiedliwości proceduralnej 
porównywalny z innymi umowami o 
wolnym handlu, które UE podpisała z 
krajami rozwiniętymi i bardziej 
zaawansowanymi krajami rozwijającymi 
się;

EVFTA dotyczącym zamówień rządowych 
osiągnięto stopień przejrzystości i 
sprawiedliwości proceduralnej 
porównywalny z innymi umowami o 
wolnym handlu, które UE podpisała z 
krajami rozwiniętymi i bardziej 
zaawansowanymi krajami rozwijającymi 
się;

Or. en

Poprawka 104
Enikő Győri

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
zapisy dotyczące reguł pochodzenia 
zawarte w EVFTA są zgodne z podejściem 
UE, a ich najważniejsze aspekty są 
identyczne z aspektami określonymi w 
unijnym GSP oraz w umowie handlowej 
UE z Singapurem; wzywa Komisję do 
monitorowania właściwego i wiernego 
wdrażania tych przepisów, ze szczególnym 
uwzględnieniem treści odnoszących się do 
kwestii krajowych, oraz do 
przeciwdziałania wszelkim manipulacjom 
i nadużyciom, takim jak przepakowywanie 
produktów pochodzących z państw 
trzecich;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
około 169 oznaczeń geograficznych UE 
będzie uznawanych i chronionych na rynku 
wietnamskim na poziomie 
porównywalnym do poziomu 
obowiązującego w prawodawstwie UE, 
biorąc pod uwagę fakt, że Wietnam jest 
ważnym rynkiem eksportowym w Azji dla 
eksportu żywności i napojów z UE;

7. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
około 169 oznaczeń geograficznych UE 
będzie uznawanych i chronionych na rynku 
wietnamskim na poziomie 
porównywalnym do poziomu 
obowiązującego w prawodawstwie UE, 
biorąc pod uwagę fakt, że Wietnam jest 
ważnym rynkiem eksportowym w Azji dla 
eksportu żywności i napojów z UE; 
podkreśla, że w ten sposób europejskie 
małe i średnie przedsiębiorstwa uzyskają 
możliwość wzrostu gospodarczego i 
znaczne korzyści, jeśli chodzi o ten sektor 
gospodarki, który ma zasadnicze 
znaczenie dla dobrobytu i innowacyjności 
Europy;

Or. en

Poprawka 106
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
około 169 oznaczeń geograficznych UE 
będzie uznawanych i chronionych na rynku 
wietnamskim na poziomie 
porównywalnym do poziomu 
obowiązującego w prawodawstwie UE, 
biorąc pod uwagę fakt, że Wietnam jest 
ważnym rynkiem eksportowym w Azji dla 
eksportu żywności i napojów z UE;

7. podkreśla, że jedynie około 169 
oznaczeń geograficznych UE będzie 
uznawanych i chronionych na rynku 
wietnamskim na poziomie 
porównywalnym do poziomu 
obowiązującego w prawodawstwie UE, 
biorąc pod uwagę fakt, że Wietnam jest 
ważnym rynkiem eksportowym w Azji dla 
eksportu żywności i napojów z UE; 
zaznacza, że w najbliższej przyszłości 
liczba ta powinna być znacznie 
zwiększona;

Or. it
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Poprawka 107
Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że postanowienia 
umowy o wolnym handlu mogą mieć 
niekorzystny wpływ na niektóre sektory 
rolne UE, m.in. sektor ryżu; w związku z 
tym wzywa Komisję, aby stale 
monitorowała przepływ przywozu tych 
wrażliwych produktów oraz 
wykorzystywała w pełni przepisy 
rozporządzenia o klauzulach ochronnych 
w każdym przypadku, gdy spełnione są 
wymogi prawne i gospodarcze, aby 
uniknąć ewentualnego negatywnego 
wpływu na sektory rolne UE będącego 
bezpośrednim następstwem wejścia w 
życie umowy o wolnym handlu;

Or. en

Poprawka 108
Emmanuel Maurel, Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wyraża głębokie zaniepokojenie 
postanowieniami umowy dotyczącymi 
reguł pochodzenia, które mogą prowadzić 
do zalegalizowania przemytu niektórych 
towarów, np. stali lub aluminium, z 
sąsiednich Chin przez Wietnam do 
Europy; wzywa do powołania specjalnej 
grupy roboczej Parlamentu Europejskiego 
i DG ds. Handlu, która dokładnie 
przeanalizuje wszystkie tego rodzaju 
postanowienia i w razie potrzeby nada im 
bardziej rygorystyczną treść;
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Or. en

Poprawka 109
Jörgen Warborn, Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
umowa zawiera rozdział dotyczący ceł i 
ułatwień w handlu; uważa, że 
kontynuacja współpracy w zakresie 
ułatwień w handlu będzie konieczna, aby 
w pełni odnieść korzyści z umowy; 
zauważa jednak brak odrębnego rozdziału 
poświęconego MŚP; uważa, że podczas 
ewentualnej rewizji umowy Komisja 
powinna zbadać możliwość dodania 
takiego rozdziału;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. z zadowoleniem przyjmuje ważny 
rozdział w sprawie stosowania środków 
sanitarnych i fitosanitarnych, który 
określi jednolitą i przejrzystą procedurę 
zatwierdzania wywozu produktów 
spożywczych z UE do Wietnamu, aby 
przyspieszyć zatwierdzanie wniosków UE 
o wywóz i uniknąć dyskryminacyjnego 
traktowania; wyraża uznanie, że Wietnam 
zobowiązał się do stosowania takich 
samych wymogów przywozowych do 
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produktów podobnych pochodzących ze 
wszystkich państw członkowskich UE;

Or. en

Poprawka 111
Jörgen Warborn, Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. podkreśla znaczenie wkładu MŚP 
w tworzenie miejsc pracy, 
konkurencyjność i wzrost gospodarczy; 
podkreśla w związku z tym, jak ważne jest 
ułatwienie wdrożenia umowy w 
odniesieniu do tych przedsiębiorstw, 
zwłaszcza że MŚP potrzebują jasnych 
zasad handlu, które nie powodują 
niepotrzebnych obciążeń regulacyjnych; 
podkreśla w związku z tym znaczenie 
konsultacji z MŚP w okresie wdrażania;

Or. en

Poprawka 112
Jude Kirton-Darling

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przypomina, że pod względem 
usług Wietnam wykracza poza swoje 
zobowiązania w ramach WTO, zapewnia 
znacznie lepszy dostęp do wielu 
podsektorów gospodarki i oferuje nowy 
dostęp do rynku w sektorach takich jak 
usługi związane z pakowaniem, targi 
handlowe i usługi wystawiennicze, 
najem/leasing; podkreśla, że Wietnam po 

8. przypomina, że pod względem 
usług Wietnam wykracza poza swoje 
zobowiązania w ramach WTO, zapewnia 
znacznie lepszy dostęp do wielu 
podsektorów gospodarki i oferuje nowy 
dostęp do rynku w sektorach takich jak 
usługi związane z pakowaniem, targi 
handlowe i usługi wystawiennicze, 
najem/leasing; podkreśla, że Wietnam po 
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raz pierwszy otworzył transgraniczne 
usługi szkolnictwa wyższego;

raz pierwszy otworzył transgraniczne 
usługi szkolnictwa wyższego; z 
zadowoleniem przyjmuje wykorzystanie w 
liście szczegółowych zobowiązań wykazu 
pozytywnego, który jest najwłaściwszym 
sposobem zagwarantowania pełnego 
włączenia usług publicznych do umów 
handlowych;

Or. en

Poprawka 113
Emmanuel Maurel, Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przypomina, że pod względem 
usług Wietnam wykracza poza swoje 
zobowiązania w ramach WTO, zapewnia 
znacznie lepszy dostęp do wielu 
podsektorów gospodarki i oferuje nowy 
dostęp do rynku w sektorach takich jak 
usługi związane z pakowaniem, targi 
handlowe i usługi wystawiennicze, 
najem/leasing; podkreśla, że Wietnam po 
raz pierwszy otworzył transgraniczne 
usługi szkolnictwa wyższego;

8. przypomina, że pod względem 
usług Wietnam wykracza poza swoje 
zobowiązania w ramach WTO, zapewnia 
znacznie lepszy dostęp do wielu 
podsektorów gospodarki i oferuje nowy 
dostęp do rynku w sektorach takich jak 
usługi związane z pakowaniem, targi 
handlowe i usługi wystawiennicze, 
najem/leasing; podkreśla, że Wietnam po 
raz pierwszy otworzył transgraniczne 
usługi szkolnictwa wyższego; zauważa, że 
wietnamski sektor finansowy również 
zostanie zliberalizowany, co da bankom 
UE nowe możliwości spekulacji i 
pompowania globalnej bańki finansowej;

Or. en

Poprawka 114
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

8a. z zaniepokojeniem zauważa 
znaczne luki w zakresie praw człowieka i 
podstawowych wolności, takich jak 
wolność słowa, wolność prasy i wolność 
zrzeszania się; jest głęboko zaniepokojony 
licznymi przypadkami systematycznego 
naruszania praw podstawowych;

Or. it

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że EVFTA ułatwi 
Wietnamowi dalszą poprawę ochrony praw 
własności intelektualnej, z korzyścią dla 
właścicieli i konsumentów praw własności 
intelektualnej, ponieważ Wietnam 
przystąpi do traktatów Światowej 
Organizacji Własności Intelektualnej 
(WIPO) dotyczących internetu, które 
określają standardy uniemożliwiające 
nieuprawniony dostęp do utworów lub 
korzystanie z nich online, chroniące prawa 
właścicieli oraz podejmujące wyzwania, 
jakie nowe technologie i metody 
komunikacji stanowią dla praw własności 
intelektualnej;

9. przypomina, że EVFTA ułatwi 
Wietnamowi dalszą poprawę ochrony praw 
własności intelektualnej, z korzyścią dla 
właścicieli i konsumentów praw własności 
intelektualnej, ponieważ Wietnam 
przystąpi do traktatów Światowej 
Organizacji Własności Intelektualnej 
(WIPO) dotyczących internetu, które 
określają standardy uniemożliwiające 
nieuprawniony dostęp do utworów lub 
korzystanie z nich online, chroniące prawa 
właścicieli oraz podejmujące wyzwania, 
jakie nowe technologie i metody 
komunikacji stanowią dla praw własności 
intelektualnej; podkreśla strategiczne 
znaczenie zdolności standaryzacyjnych w 
regionie, w którym obserwuje się 
tendencje do oddzielania płatności od 
produkcji w obszarze normatywizacji i 
standaryzacji; przypomina, że brak 
zdecydowanych ram regulacyjnych 
mógłby spowodować równanie w dół i 
negatywną konkurencję w zakresie 
ważnych przepisów prawnych; podkreśla, 
że szybka ratyfikacja EVFTA może 
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zagwarantować najwyższe standardy 
produkcji i najlepszą jakość dla 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 116
Jude Kirton-Darling

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że EVFTA ułatwi 
Wietnamowi dalszą poprawę ochrony praw 
własności intelektualnej, z korzyścią dla 
właścicieli i konsumentów praw własności 
intelektualnej, ponieważ Wietnam 
przystąpi do traktatów Światowej 
Organizacji Własności Intelektualnej 
(WIPO) dotyczących internetu, które 
określają standardy uniemożliwiające 
nieuprawniony dostęp do utworów lub 
korzystanie z nich online, chroniące prawa 
właścicieli oraz podejmujące wyzwania, 
jakie nowe technologie i metody 
komunikacji stanowią dla praw własności 
intelektualnej;

9. przypomina, że EVFTA ułatwi 
Wietnamowi dalszą poprawę ochrony praw 
własności intelektualnej, z korzyścią dla 
właścicieli i konsumentów praw własności 
intelektualnej, ponieważ Wietnam 
przystąpi do traktatów Światowej 
Organizacji Własności Intelektualnej 
(WIPO) dotyczących internetu, które 
określają standardy uniemożliwiające 
nieuprawniony dostęp do utworów lub 
korzystanie z nich online, chroniące prawa 
właścicieli oraz podejmujące wyzwania, 
jakie nowe technologie i metody 
komunikacji stanowią dla praw własności 
intelektualnej; wyraża jednak 
zaniepokojenie, że zawarte w umowie 
postanowienia dotyczące prawa własności 
intelektualnej odnoszące się do produktów 
farmaceutycznych, takie jak ustawowa 
ochrona danych i przedłużenie ochrony 
patentowej do dwóch lat, w niektórych 
przypadkach mogą utrudniać rozwój i 
dostępność leków generycznych, które 
obecnie stanowią połowę wietnamskiego 
rynku farmaceutycznego;

Or. en

Poprawka 117
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. przypomina, że EVFTA ułatwi 
Wietnamowi dalszą poprawę ochrony 
praw własności intelektualnej, z korzyścią 
dla właścicieli i konsumentów praw 
własności intelektualnej, ponieważ 
Wietnam przystąpi do traktatów Światowej 
Organizacji Własności Intelektualnej 
(WIPO) dotyczących internetu, które 
określają standardy uniemożliwiające 
nieuprawniony dostęp do utworów lub 
korzystanie z nich online, chroniące prawa 
właścicieli oraz podejmujące wyzwania, 
jakie nowe technologie i metody 
komunikacji stanowią dla praw własności 
intelektualnej;

9. uznaje, że system ochrony 
własności intelektualnej jest nadal zbyt 
niejasny oraz że jest w nim wiele luk i 
niezgodności w stosunku do przepisów 
unijnych; wyraża nadzieję, że EVFTA 
ułatwi Wietnamowi zapewnienie ochrony 
praw własności intelektualnej, z korzyścią 
dla właścicieli i konsumentów praw 
własności intelektualnej, ponieważ 
Wietnam przystąpi do traktatów Światowej 
Organizacji Własności Intelektualnej 
(WIPO) dotyczących internetu, które 
określają standardy uniemożliwiające 
nieuprawniony dostęp do utworów lub 
korzystanie z nich online, chroniące prawa 
właścicieli oraz podejmujące wyzwania, 
jakie nowe technologie i metody 
komunikacji stanowią dla praw własności 
intelektualnej;

Or. it

Poprawka 118
Jude Kirton-Darling, Jytte Guteland

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. z zadowoleniem przyjmuje 
postanowienia dotyczące współpracy w 
zakresie dobrostanu zwierząt, w tym 
pomocy technicznej i budowania 
zdolności w celu opracowania wysokich 
standardów w zakresie dobrostanu 
zwierząt, oraz zachęca strony do ich 
pełnego wykorzystania; wzywa strony do 
jak najszybszego opracowania planu 
działania na rzecz współpracy w zakresie 
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dobrostanu zwierząt, w tym programu 
szkoleń, budowania zdolności i pomocy w 
ramach umowy w celu zapewnienia 
dobrostanu zwierząt podczas ich 
uśmiercania i lepszej ochrony zwierząt w 
gospodarstwach i podczas transportu w 
Wietnamie;

Or. en

Poprawka 119
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zwraca uwagę, że choć umowa nie 
zawiera specjalnego rozdziału dotyczącego 
MŚP, różne zapisy dotyczące MŚP są 
zawarte w różnych częściach umowy; 
podkreśla, że etap wdrażania będzie miał 
zasadnicze znaczenie dla wprowadzenia 
konkretnych środków mających na celu 
zwiększenie stopnia wykorzystania MŚP u 
każdej ze stron;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa UE i Wietnam do 
opracowania jasnego planu działania, aby 
pomóc MŚP w wykorzystaniu możliwości 
oferowanych przez umowę, poczynając od 
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zwiększenia przejrzystości i 
rozpowszechniania wszystkich istotnych 
informacji;

Or. en

Poprawka 121
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że umowa gwarantuje 
prawo UE do stosowania własnych norm w 
odniesieniu do wszystkich towarów i usług 
sprzedawanych w UE i że jest zgodna z 
zasadą ostrożności przyjętą przez UE;

10. podkreśla, że umowa gwarantuje 
prawo UE do stosowania własnych norm w 
odniesieniu do wszystkich towarów i usług 
sprzedawanych w UE; zwraca uwagę, że 
umowa ta nie zabezpiecza w 
wystarczającym stopniu zasady 
ostrożności określonej w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
ponieważ opiera się na uregulowaniach 
WTO mających niewielką skuteczność, 
które stanowiły podstawę przegranej UE w 
co najmniej dwóch sporach; wzywa 
Komisję do negocjowania we wszystkich 
przyszłych umowach dwustronnych 
odpowiedniej ochrony zasady ostrożności 
zapisanej w Traktatach UE;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że umowa gwarantuje 
prawo UE do stosowania własnych norm w 

10. podkreśla, że umowa gwarantuje 
prawo UE do stosowania własnych norm w 
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odniesieniu do wszystkich towarów i usług 
sprzedawanych w UE i że jest zgodna z 
zasadą ostrożności przyjętą przez UE;

odniesieniu do wszystkich towarów i usług 
sprzedawanych w UE i że jest zgodna z 
zasadą ostrożności przyjętą przez UE; 
podkreśla, że wysokie normy UE, w tym 
normy przewidziane w krajowych 
przepisach, regulacjach i układach 
zbiorowych, nigdy nie powinny być 
postrzegane jako bariery handlowe;

Or. en

Poprawka 123
Jude Kirton-Darling

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że umowa gwarantuje 
prawo UE do stosowania własnych norm w 
odniesieniu do wszystkich towarów i usług 
sprzedawanych w UE i że jest zgodna z 
zasadą ostrożności przyjętą przez UE;

10. podkreśla, że umowa określa prawo 
UE do stosowania własnych norm w 
odniesieniu do wszystkich towarów i usług 
sprzedawanych w UE i odnosi się do 
zasady ostrożności przyjętej przez UE; 
podkreśla, że wysokie normy UE, w tym 
normy przewidziane w krajowych 
przepisach, regulacjach i układach 
zbiorowych, nigdy nie powinny być 
postrzegane jako bariery handlowe;

Or. en

Poprawka 124
Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla, że umowa gwarantuje 
prawo UE do stosowania własnych norm w 
odniesieniu do wszystkich towarów i usług 
sprzedawanych w UE i że jest zgodna z 

10. podkreśla, że umowa w pełni 
gwarantuje prawo UE do stosowania 
własnych norm w odniesieniu do 
wszystkich towarów i usług 
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zasadą ostrożności przyjętą przez UE; sprzedawanych w UE i że jest zgodna z 
zasadą ostrożności przyjętą przez UE;

Or. en

Poprawka 125
Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wyraża ubolewanie, że umowa nie 
zawiera postanowienia dotyczącego 
transgranicznego przekazywania danych; 
uważa, że podczas przyszłej rewizji umowy 
należy uwzględnić takie postanowienie, 
które będzie respektować prawo UE w 
zakresie ochrony danych i ochrony 
prywatności, oraz podkreśla, że 
jakikolwiek przyszły wynik musi być 
uzależniony od zgody Parlamentu; 
zauważa w tym względzie, że ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych jest w 
pełni zgodne z ogólnymi wyjątkami 
przewidzianymi w GATS;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wyraża ubolewanie, że w umowie 
nie ma specjalnego rozdziału 
poświęconego MŚP; przypomina, że 
istotne jest, by MŚP korzystały z zalet tej 
umowy oraz środków przez nią 
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wprowadzonych; wzywa Komisję do 
zapewnienia odpowiedniego wsparcia i 
odpowiednich informacji dla MŚP, aby 
mogły one w pełni korzystać z tej umowy;

Or. en

Poprawka 127
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zaznacza, że EVFTA zawiera 
solidny, kompleksowy i wiążący rozdział o 
handlu i zrównoważonym rozwoju, który 
to rozdział dotyczy kwestii związanych z 
pracą i środowiskiem; podkreśla, że 
rozdział o handlu i zrównoważonym 
rozwoju ma na celu przyczynienie się do 
realizacji szerszych celów politycznych 
UE, w szczególności w odniesieniu do 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, przeciwdziałania zmianie 
klimatu oraz – w ogólniejszym ujęciu – do 
przestrzegania wartości UE; podkreśla, że 
jest to również instrument na rzecz 
rozwoju i postępu społecznego w 
Wietnamie, który ma na celu wsparcie tego 
kraju w wysiłkach na rzecz wzmocnienia 
praw pracowniczych oraz zwiększenia 
ochrony zdrowia w miejscu pracy i 
ochrony środowiska;

11. zaznacza, że EVFTA zawiera 
kompleksowy i wiążący rozdział o handlu i 
zrównoważonym rozwoju, który to 
rozdział dotyczy kwestii związanych z 
pracą i środowiskiem, jednak ubolewa, że 
nie został on podporządkowany ogólnemu 
mechanizmowi rozstrzygania sporów w 
ramach umowy o wolnym handlu; wyraża 
również ubolewanie, że porozumienie 
paryskie w sprawie zmiany klimatu oraz 
cele zrównoważonego rozwoju 
opracowane przez ONZ nie zostały 
wyraźnie wymienione jako wiążące 
zobowiązania dla obu partnerów; 
podkreśla, że rozdział o handlu i 
zrównoważonym rozwoju ma na celu 
przyczynienie się do realizacji szerszych 
celów politycznych UE, w szczególności w 
odniesieniu do wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, przeciwdziałania 
zmianie klimatu oraz – w ogólniejszym 
ujęciu – do przestrzegania wartości UE; 
podkreśla, że powinien to być również 
instrument na rzecz rozwoju i postępu 
społecznego w Wietnamie, który ma na 
celu wsparcie tego kraju w wysiłkach na 
rzecz wzmocnienia praw pracowniczych 
oraz zwiększenia ochrony zdrowia w 
miejscu pracy i ochrony środowiska; 
zauważa, że chociaż strony potwierdzają 
swoje zobowiązania związane z MOP, 
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brakuje odniesień do ich skutecznego 
wdrażania, jakie zostały ujęte w podobnej 
umowie o wolnym handlu między UE a 
Singapurem, umowie o partnerstwie 
gospodarczym między UE a Japonią lub w 
zmodernizowanej umowie ogólnej między 
UE a Meksykiem;

Or. en

Poprawka 128
Jude Kirton-Darling

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zaznacza, że EVFTA zawiera 
solidny, kompleksowy i wiążący rozdział o 
handlu i zrównoważonym rozwoju, który 
to rozdział dotyczy kwestii związanych z 
pracą i środowiskiem; podkreśla, że 
rozdział o handlu i zrównoważonym 
rozwoju ma na celu przyczynienie się do 
realizacji szerszych celów politycznych 
UE, w szczególności w odniesieniu do 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, przeciwdziałania zmianie 
klimatu oraz – w ogólniejszym ujęciu – do 
przestrzegania wartości UE; podkreśla, że 
jest to również instrument na rzecz 
rozwoju i postępu społecznego w 
Wietnamie, który ma na celu wsparcie tego 
kraju w wysiłkach na rzecz wzmocnienia 
praw pracowniczych oraz zwiększenia 
ochrony zdrowia w miejscu pracy i 
ochrony środowiska;

11. zaznacza, że EVFTA zawiera 
wiążący rozdział o handlu i 
zrównoważonym rozwoju, który to 
rozdział dotyczy kwestii związanych z 
pracą i środowiskiem; wyraża ubolewanie, 
że rozdział ten nie poprawia znacząco 
obecnego podejścia UE do handlu i 
zrównoważonego rozwoju, ponieważ nie 
uwzględnia powtarzających się żądań 
Parlamentu Europejskiego dotyczących 
zwiększenia wykonalności i 
monitorowania zobowiązań, na przykład 
przez zastosowanie sankcji i reformę 
systemu krajowych grup doradczych; 
podkreśla, że rozdział o handlu i 
zrównoważonym rozwoju ma na celu 
przyczynienie się do realizacji szerszych 
celów politycznych UE, w szczególności w 
odniesieniu do wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, przeciwdziałania 
zmianie klimatu, wspierania praw 
człowieka, w tym praw pracowniczych, 
oraz – w ogólniejszym ujęciu – do 
przestrzegania wartości UE; podkreśla, że 
jest to również instrument na rzecz 
rozwoju i postępu społecznego w 
Wietnamie, który ma na celu wsparcie tego 
kraju w wysiłkach na rzecz wzmocnienia 
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praw pracowniczych oraz zwiększenia 
ochrony zdrowia w miejscu pracy i 
ochrony środowiska; wzywa do 
ustanowienia międzyparlamentarnego 
organu nadzorczego, aby zapewnić 
egzekwowanie postanowień rozdziału 
umowy o wolnym handlu dotyczącego 
handlu i zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 129
Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zaznacza, że EVFTA zawiera 
solidny, kompleksowy i wiążący rozdział o 
handlu i zrównoważonym rozwoju, który 
to rozdział dotyczy kwestii związanych z 
pracą i środowiskiem; podkreśla, że 
rozdział o handlu i zrównoważonym 
rozwoju ma na celu przyczynienie się do 
realizacji szerszych celów politycznych 
UE, w szczególności w odniesieniu do 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, przeciwdziałania zmianie 
klimatu oraz – w ogólniejszym ujęciu – do 
przestrzegania wartości UE; podkreśla, że 
jest to również instrument na rzecz 
rozwoju i postępu społecznego w 
Wietnamie, który ma na celu wsparcie tego 
kraju w wysiłkach na rzecz wzmocnienia 
praw pracowniczych oraz zwiększenia 
ochrony zdrowia w miejscu pracy i 
ochrony środowiska;

11. zaznacza, że EVFTA zawiera 
solidny, kompleksowy i wykonalny 
rozdział o handlu i zrównoważonym 
rozwoju, który to rozdział dotyczy kwestii 
związanych z pracą i środowiskiem, jest 
oparty na powszechnie uznawanych 
konwencjach wielostronnych i normach 
oraz obejmuje wiążący mechanizm 
rozstrzygania sporów; podkreśla, że 
rozdział o handlu i zrównoważonym 
rozwoju ma na celu przyczynienie się do 
realizacji szerszych celów politycznych 
UE, w szczególności w odniesieniu do 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, przeciwdziałania zmianie 
klimatu oraz – w ogólniejszym ujęciu – do 
przestrzegania wartości UE; podkreśla, że 
jest to również instrument na rzecz 
rozwoju i postępu społecznego w 
Wietnamie, który ma na celu wsparcie tego 
kraju w wysiłkach na rzecz wzmocnienia 
praw pracowniczych oraz zwiększenia 
ochrony zdrowia w miejscu pracy i 
ochrony środowiska; podkreśla, jak ważne 
jest monitorowanie wykonania 
postanowień rozdziału dotyczącego 
handlu i zrównoważonego rozwoju, w tym 
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przez współpracę z krajowymi grupami 
doradczymi;

Or. en

Poprawka 130
Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zaznacza, że EVFTA zawiera 
solidny, kompleksowy i wiążący rozdział o 
handlu i zrównoważonym rozwoju, który 
to rozdział dotyczy kwestii związanych z 
pracą i środowiskiem; podkreśla, że 
rozdział o handlu i zrównoważonym 
rozwoju ma na celu przyczynienie się do 
realizacji szerszych celów politycznych 
UE, w szczególności w odniesieniu do 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, przeciwdziałania zmianie 
klimatu oraz – w ogólniejszym ujęciu – do 
przestrzegania wartości UE; podkreśla, że 
jest to również instrument na rzecz 
rozwoju i postępu społecznego w 
Wietnamie, który ma na celu wsparcie tego 
kraju w wysiłkach na rzecz wzmocnienia 
praw pracowniczych oraz zwiększenia 
ochrony zdrowia w miejscu pracy i 
ochrony środowiska;

11. zaznacza, że EVFTA zawiera 
solidny, kompleksowy i wiążący rozdział o 
handlu i zrównoważonym rozwoju, który 
to rozdział dotyczy kwestii związanych z 
pracą i środowiskiem; podkreśla, że 
rozdział o handlu i zrównoważonym 
rozwoju ma na celu przyczynienie się do 
realizacji szerszych celów politycznych 
UE, w szczególności w odniesieniu do 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, przeciwdziałania zmianie 
klimatu oraz – w ogólniejszym ujęciu – do 
przestrzegania wartości UE; podkreśla, że 
jest to również instrument na rzecz 
rozwoju i postępu społecznego w 
Wietnamie, który ma na celu wsparcie tego 
kraju w wysiłkach na rzecz wzmocnienia 
praw pracowniczych oraz zwiększenia 
ochrony zdrowia w miejscu pracy i 
ochrony środowiska; podkreśla, jak ważne 
jest szybkie utworzenie szerokich i jak 
najbardziej niezależnych krajowych grup 
doradczych, które wniosą istotny wkład w 
monitorowanie wysiłków na rzecz 
zagwarantowania skutecznego wdrożenia 
umowy o wolnym handlu;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zaznacza, że EVFTA zawiera 
solidny, kompleksowy i wiążący rozdział o 
handlu i zrównoważonym rozwoju, który 
to rozdział dotyczy kwestii związanych z 
pracą i środowiskiem; podkreśla, że 
rozdział o handlu i zrównoważonym 
rozwoju ma na celu przyczynienie się do 
realizacji szerszych celów politycznych 
UE, w szczególności w odniesieniu do 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, przeciwdziałania zmianie 
klimatu oraz – w ogólniejszym ujęciu – do 
przestrzegania wartości UE; podkreśla, że 
jest to również instrument na rzecz 
rozwoju i postępu społecznego w 
Wietnamie, który ma na celu wsparcie tego 
kraju w wysiłkach na rzecz wzmocnienia 
praw pracowniczych oraz zwiększenia 
ochrony zdrowia w miejscu pracy i 
ochrony środowiska;

11. zaznacza, że EVFTA zawiera 
solidny, kompleksowy i wiążący rozdział o 
handlu i zrównoważonym rozwoju, który 
to rozdział dotyczy kwestii związanych z 
pracą i środowiskiem; podkreśla, że 
rozdział o handlu i zrównoważonym 
rozwoju ma na celu przyczynienie się do 
realizacji szerszych celów politycznych 
UE, w szczególności w odniesieniu do 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, przeciwdziałania zmianie 
klimatu oraz – w ogólniejszym ujęciu – do 
przestrzegania wartości UE; podkreśla, że 
jest to również instrument na rzecz 
rozwoju i postępu społecznego w 
Wietnamie, który ma na celu wsparcie tego 
kraju w wysiłkach na rzecz wzmocnienia 
praw pracowniczych oraz zwiększenia 
ochrony zdrowia w miejscu pracy i 
ochrony środowiska; wzywa UE, by 
zaoferowała wsparcie tam, gdzie to 
konieczne, aby pomóc Wietnamowi 
poczynić postępy w tym zakresie; 
podkreśla, jak ważne jest zapewnienie 
szczegółowego i odpowiedniego 
monitorowania rozdziału dotyczącego 
handlu i zrównoważonego rozwoju, aby 
zagwarantować jego przestrzeganie i 
wdrożenie;

Or. en

Poprawka 132
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. zaznacza, że EVFTA zawiera 
solidny, kompleksowy i wiążący rozdział o 
handlu i zrównoważonym rozwoju, który 
to rozdział dotyczy kwestii związanych z 
pracą i środowiskiem; podkreśla, że 
rozdział o handlu i zrównoważonym 
rozwoju ma na celu przyczynienie się do 
realizacji szerszych celów politycznych 
UE, w szczególności w odniesieniu do 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, przeciwdziałania zmianie 
klimatu oraz – w ogólniejszym ujęciu – do 
przestrzegania wartości UE; podkreśla, że 
jest to również instrument na rzecz 
rozwoju i postępu społecznego w 
Wietnamie, który ma na celu wsparcie 
tego kraju w wysiłkach na rzecz 
wzmocnienia praw pracowniczych oraz 
zwiększenia ochrony zdrowia w miejscu 
pracy i ochrony środowiska;

11. zaznacza, że EVFTA, wbrew 
oficjalnym komunikatom wydawanym 
przez Komisję Europejską, nie zawiera 
żadnego „solidnego, kompleksowego i 
wiążącego rozdziału” o handlu i 
zrównoważonym rozwoju, który 
dotyczyłby kwestii związanych z pracą i 
środowiskiem; podkreśla, że rozdział o 
handlu i zrównoważonym rozwoju został 
opracowany głównie z myślą o tym, by 
obie strony trzymały się niejasnych 
zobowiązań, pozbawionych jakiejkolwiek 
mocy prawnej, aby przyczynić się do 
realizacji szerszych celów politycznych 
UE, w szczególności w odniesieniu do 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, przeciwdziałania zmianie 
klimatu oraz – w ogólniejszym ujęciu – do 
przestrzegania wartości UE; podkreśla, że 
to są pobożne życzenia, że rozwój i postęp 
społeczny w Wietnamie będą wspierać ten 
kraj w wysiłkach na rzecz wzmocnienia 
praw pracowniczych oraz zwiększenia 
ochrony zdrowia w miejscu pracy i 
ochrony środowiska;

Or. en

Poprawka 133
Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zaznacza, że EVFTA zawiera 
solidny, kompleksowy i wiążący rozdział o 
handlu i zrównoważonym rozwoju, który 
to rozdział dotyczy kwestii związanych z 
pracą i środowiskiem; podkreśla, że 
rozdział o handlu i zrównoważonym 
rozwoju ma na celu przyczynienie się do 
realizacji szerszych celów politycznych 

11. zaznacza, że EVFTA zawiera 
rozdział o handlu i zrównoważonym 
rozwoju, który to rozdział dotyczy kwestii 
związanych z pracą i środowiskiem; 
podkreśla, że rozdział o handlu i 
zrównoważonym rozwoju ma na celu 
przyczynienie się do realizacji szerszych 
celów politycznych UE, w szczególności w 
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UE, w szczególności w odniesieniu do 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, przeciwdziałania zmianie 
klimatu oraz – w ogólniejszym ujęciu – do 
przestrzegania wartości UE; podkreśla, że 
jest to również instrument na rzecz 
rozwoju i postępu społecznego w 
Wietnamie, który ma na celu wsparcie 
tego kraju w wysiłkach na rzecz 
wzmocnienia praw pracowniczych oraz 
zwiększenia ochrony zdrowia w miejscu 
pracy i ochrony środowiska;

odniesieniu do wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, przeciwdziałania 
zmianie klimatu oraz – w ogólniejszym 
ujęciu – do przestrzegania wartości UE; 
uważa, że należy wymagać od Wietnamu 
większych wysiłków na rzecz wzmocnienia 
praw pracowniczych oraz zwiększenia 
ochrony zdrowia w miejscu pracy i 
ochrony środowiska, które stanowią 
instrument na rzecz rozwoju i postępu 
społecznego w tym kraju;

Or. it

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zwraca uwagę, że nowa 
wietnamska ustawa o 
cyberbezpieczeństwie, która weszła w życie 
na początku 2019 r., spotkała się z dużą 
krytyką, ponieważ udokumentowano 
nasilone prześladowania działaczy na 
rzecz praw człowieka w tym kraju, co ma 
związek z przepisami tej nowej ustawy, 
która pozwala władzom na cenzurowanie 
treści, kontrolowanie informacji i 
uciszanie dysydentów w internecie; z 
żalem zauważa, że przepisy te budzą 
również obawy co do interesów 
gospodarczych UE i obejmują przepisy 
dotyczące przymusowej lokalizacji 
danych, które są sprzeczne z unijnym 
programem liberalizacji w tym zakresie; 
wzywa Wietnam do rewizji tej ustawy 
zgodnie ze standardami 
międzynarodowymi i z zadowoleniem 
przyjmuje pomoc Unii Europejskiej w tym 
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zakresie;

Or. en

Poprawka 135
Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że w przypadku 
naruszenia wiążących klauzul zawartych 
w rozdziale o handlu i zrównoważonym 
rozwoju umowa przewiduje jedynie 
zastosowanie odpowiednich środków, bez 
wzmianki o możliwości jej zawieszenia; w 
związku z tym wzywa Komisję do 
przedstawienia dodatkowych wyjaśnień i 
do zapewnienia, by w przypadku 
poważnego naruszenia praw człowieka i 
klauzul środowiskowych można było 
zawiesić umowę;

Or. it

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązania podjęte przez Wietnam w 
rozdziale umowy dotyczącym handlu i 
zrównoważonego rozwoju, jednak wzywa 
do podjęcia dodatkowych wysiłków w celu 
wykazania rzeczywistego postępu i pełnej 
realizacji zawartych w nim zobowiązań, 
między innymi przez przedstawienie 
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dowodów na konkretne działania służące 
położeniu kresu prześladowaniom liderów 
społeczności, w tym obrońców praw 
człowieka, działaczy na rzecz ochrony 
środowiska oraz działaczy na rzecz praw 
pracowniczych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wyraża ubolewanie, że wysiłki na 
rzecz poprawy wykonalności rozdziału 
dotyczącego handlu i zrównoważonego 
rozwoju, do których wielokrotnie wzywał 
Parlament Europejski, a które również 
zostały wspomniane w piśmie 
określającym zadania nowego komisarza 
UE ds. handlu, nie znalazły jeszcze 
odzwierciedlenia w tym porozumieniu; 
wzywa wspólny komitet do niezwłocznego 
rozpoczęcia prac nad wzmocnieniem 
wykonalności przepisów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 138
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wyraża ubolewanie, że oparty na 
sankcjach mechanizm skutecznego 
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egzekwowania przepisów dotyczących 
zrównoważonego rozwoju nie został 
uwzględniony w rozdziale dotyczącym 
handlu i zrównoważonego rozwoju;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. przypomina, że w art. 8 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
stwierdzono, że „we wszystkich swoich 
działaniach Unia zmierza do zniesienia 
nierówności oraz wspierania równości 
mężczyzn i kobiet”; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że zarówno Wietnam, jak i 
UE podpisały deklarację WTO z Buenos 
Aires w sprawie kobiet i handlu, oraz 
wzywa strony do nadania wartości 
przyjętym w jej ramach obowiązkom oraz 
stosowania ich w praktyce przez 
wzmocnienie i poprawę zobowiązań 
dotyczących płci i handlu zawartych w tej 
umowie; przypomina o zaangażowaniu 
Komisji na rzecz włączenia rozdziałów 
dotyczących płci do przyszłych umów 
handlowych UE; jest świadomy, że 
zobowiązanie to zostało podjęte po 
zawarciu umowy o wolnym handlu z 
Wietnamem, niemniej wzywa UE i 
Wietnam, by zobowiązały się do 
przeprowadzenia oceny jej wdrożenia w 
oparciu o dane segregowane według 
kryterium płci oraz do włączenia podczas 
jej przyszłego przeglądu specjalnego 
rozdziału poświęconego kwestiom płci i 
handlu;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. zauważa z niepokojem, że 
wietnamski kodeks karny nadal dopuszcza 
poważne naruszenia praw człowieka, 
które nasiliły się od czasu wejścia w życie 
umowy o partnerstwie i współpracy; 
wzywa Wietnam do rewizji tego kodeksu 
zgodnie ze standardami 
międzynarodowymi i z zadowoleniem 
przyjmuje pomoc Unii Europejskiej w tym 
zakresie; wyraża ubolewanie, że Komisja 
nie przeprowadziła kompleksowej oceny 
skutków umowy o wolnym handlu w 
zakresie praw człowieka; wzywa Komisję 
do przeprowadzenia takiej oceny;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. wzywa do ustanowienia wspólnego 
komitetu Zgromadzenia Narodowego 
Wietnamu i Parlamentu Europejskiego w 
celu poprawy koordynacji i przeglądu 
środków zawartych w rozdziale 
dotyczącym handlu i zrównoważonego 
rozwoju oraz wdrożenia umowy jako 
całości; z zadowoleniem przyjmuje 
przychylne stanowisko przewodniczącego 
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Zgromadzenia Narodowego Wietnamu w 
sprawie tego wezwania do działania i 
wzywa do szybkiego przeprowadzenia 
negocjacji w sprawie protokołu ustaleń 
między obydwoma parlamentami;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11c. wzywa UE i Wietnam do 
współpracy w celu opracowania planu 
działania na rzecz zwalczania pracy dzieci 
obejmującego niezbędne ramy należytej 
staranności dla przedsiębiorstw, któremu 
towarzyszyć będą dostępne programy UE;

Or. en

Poprawka 143
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. z zadowoleniem przyjmuje 
konkretne działania podjęte dotychczas 
przez rząd wietnamski, w tym zmiany w 
prawie pracy i ramy prawne dotyczące 
minimalnego wieku w pracy, których 
celem jest zniesienie pracy dzieci i 
podjęcie zobowiązania w zakresie 
niedyskryminacji i równości płci w miejscu 
pracy;

12. z zadowoleniem przyjmuje 
konkretne działania podjęte dotychczas 
przez rząd wietnamski, w tym zmiany w 
prawie pracy i ramy prawne dotyczące 
minimalnego wieku w pracy, których 
celem jest zniesienie pracy dzieci i 
podjęcie zobowiązania w zakresie 
niedyskryminacji i równości płci w miejscu 
pracy, jednak nalega, by wszystkie te 
ulepszenia weszły w życie przed podjęciem 
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jakichkolwiek kroków w kierunku 
ratyfikacji porozumienia przez Parlament;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. z zadowoleniem przyjmuje 
konkretne działania podjęte dotychczas 
przez rząd wietnamski, w tym zmiany w 
prawie pracy i ramy prawne dotyczące 
minimalnego wieku w pracy, których 
celem jest zniesienie pracy dzieci i 
podjęcie zobowiązania w zakresie 
niedyskryminacji i równości płci w miejscu 
pracy;

12. z zadowoleniem przyjmuje 
konkretne działania podjęte dotychczas 
przez rząd wietnamski, w tym zmiany w 
prawie pracy i ramy prawne dotyczące 
minimalnego wieku w pracy, których 
celem jest zniesienie pracy dzieci i 
podjęcie zobowiązania w zakresie 
niedyskryminacji i równości płci w miejscu 
pracy; zachęca Zgromadzenie Narodowe 
Wietnamu do sfinalizowania tych działań 
zgodnie z zapowiedziami z końcem 
listopada 2019 r.;

Or. en

Poprawka 145
Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. z zadowoleniem przyjmuje 
konkretne działania podjęte dotychczas 
przez rząd wietnamski, w tym zmiany w 
prawie pracy i ramy prawne dotyczące 
minimalnego wieku w pracy, których 
celem jest zniesienie pracy dzieci i 
podjęcie zobowiązania w zakresie 

12. z zadowoleniem przyjmuje 
konkretne działania podjęte dotychczas 
przez rząd wietnamski, w tym zmiany w 
prawie pracy i ramy prawne dotyczące 
minimalnego wieku w pracy, których 
celem jest zniesienie pracy dzieci i 
podjęcie zobowiązania w zakresie 
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niedyskryminacji i równości płci w miejscu 
pracy;

niedyskryminacji i równości płci w miejscu 
pracy; oczekuje, że te nowe przepisy będą 
w pełni egzekwowane przez władze 
Wietnamu;

Or. en

Poprawka 146
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. z zadowoleniem przyjmuje 
konkretne działania podjęte dotychczas 
przez rząd wietnamski, w tym zmiany w 
prawie pracy i ramy prawne dotyczące 
minimalnego wieku w pracy, których 
celem jest zniesienie pracy dzieci i 
podjęcie zobowiązania w zakresie 
niedyskryminacji i równości płci w miejscu 
pracy;

12. z zadowoleniem przyjmuje 
konkretne działania podjęte dotychczas 
przez rząd wietnamski, w tym zmiany w 
prawie pracy i ramy prawne dotyczące 
minimalnego wieku w pracy i podjęcie 
zobowiązania w zakresie niedyskryminacji 
i równości płci w miejscu pracy;

Or. en

Poprawka 147
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zwraca się do rządu Wietnamu o 
przedstawienie ambitnego, lecz 
wiarygodnego planu działania na rzecz 
wyeliminowania pracy dzieci do 2025 r. 
oraz wyeliminowania pracy przymusowej, 
współczesnego niewolnictwa i handlu 
ludźmi do 2030 r., a także oczekuje 
przeprowadzenia oceny tego planu przez 
Międzynarodową Organizację Pracy w 
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odpowiednim czasie przed ratyfikacją 
umowy;

Or. en

Poprawka 148
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. przyjmuje do wiadomości, że praca 
dzieci została znacznie ograniczona w 
Wietnamie w ostatnich latach, i z 
zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
rządu wietnamskiego do wyeliminowania 
pracy dzieci; przypomina, że Wietnam był 
pierwszym krajem w Azji i drugim na 
świecie, który ratyfikował oenzetowską 
Konwencję o prawach dziecka;

Or. en

Poprawka 149
Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla, że nadal istnieją 
poważne wyzwania, zwłaszcza w zakresie 
praw człowieka i wolności słowa;

Or. it

Poprawka 150
Jude Kirton-Darling
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla jednak, że pomimo tych 
postępów nadal istnieją istotne wyzwania; 
w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje ratyfikację podstawowej 
konwencji MOP nr 98 (dotyczącej 
negocjacji zbiorowych) w dniu 14 czerwca 
2019 r. oraz zobowiązanie wietnamskiego 
rządu do ratyfikowania dwóch pozostałych 
podstawowych konwencji, mianowicie 
konwencji nr 105 (dotyczącej zniesienia 
pracy przymusowej) w 2020 r. oraz 
konwencji nr 87 (dotyczącej wolności 
zrzeszania się) w 2023 r. w związku z 
rychłym przyjęciem nowego kodeksu 
pracy;

13. podkreśla jednak, że pomimo tych 
postępów nadal istnieją istotne wyzwania, i 
wzywa władze Wietnamu, by 
zasygnalizowały gotowość do dalszego 
angażowania się w postępowy program na 
rzecz praw pracowniczych przez 
zastosowanie konkretnych środków, 
takich jak przyjęcie poprawionego 
kodeksu pracy, oraz środków 
wykonawczych, które obejmowałyby 
zasady określone w konwencji MOP nr 
105 (dotyczącej zniesienia pracy 
przymusowej) oraz konwencji MOP nr 87 
(dotyczącej wolności zrzeszania się); 
podkreśla, że szczegółowe kryteria zawarte 
w przepisach wykonawczych, takie jak 
progi i formalności rejestracyjne, nie 
powinny prowadzić do tego, że 
niezależnym organizacjom skutecznie 
ograniczy się możliwość konkurowania z 
organizacjami państwowymi; w związku z 
tym z zadowoleniem przyjmuje ratyfikację 
podstawowej konwencji MOP nr 98 
(dotyczącej negocjacji zbiorowych) w dniu 
14 czerwca 2019 r. oraz zobowiązanie 
wietnamskiego rządu do ratyfikowania 
dwóch pozostałych podstawowych 
konwencji, mianowicie konwencji nr 105 
(dotyczącej zniesienia pracy przymusowej) 
w 2020 r. oraz konwencji nr 87 (dotyczącej 
wolności zrzeszania się) w 2023 r. w 
związku z rychłym przyjęciem nowego 
kodeksu pracy; wzywa władze Wietnamu 
do przedstawienia wiarygodnego 
harmonogramu ratyfikacji brakujących 
podstawowych konwencji MOP przed 
głosowaniem w sprawie udzielenia zgody 
przez Parlament Europejski;

Or. en
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Poprawka 151
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla jednak, że pomimo tych 
postępów nadal istnieją istotne wyzwania; 
w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje ratyfikację podstawowej 
konwencji MOP nr 98 (dotyczącej 
negocjacji zbiorowych) w dniu 14 czerwca 
2019 r. oraz zobowiązanie wietnamskiego 
rządu do ratyfikowania dwóch pozostałych 
podstawowych konwencji, mianowicie 
konwencji nr 105 (dotyczącej zniesienia 
pracy przymusowej) w 2020 r. oraz 
konwencji nr 87 (dotyczącej wolności 
zrzeszania się) w 2023 r. w związku z 
rychłym przyjęciem nowego kodeksu 
pracy;

13. podkreśla jednak, że pomimo tych 
postępów nadal istnieją istotne wyzwania; 
w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje ratyfikację podstawowej 
konwencji MOP nr 98 (dotyczącej 
negocjacji zbiorowych) w dniu 14 czerwca 
2019 r. oraz zobowiązanie wietnamskiego 
rządu do ratyfikowania dwóch pozostałych 
podstawowych konwencji, mianowicie 
konwencji nr 105 (dotyczącej zniesienia 
pracy przymusowej) w 2020 r. oraz 
konwencji nr 87 (dotyczącej wolności 
zrzeszania się) w 2023 r.; podkreśla 
warunek polegający na tym, że zasady 
określone w konwencji nr 87 i w 
konwencji nr 105 muszą zostać zapisane 
w zmienionym kodeksie pracy, tak aby 
zapewnić Wietnamowi niezbędną 
podstawę prawną do ratyfikowania tych 
konwencji; wyraża jednak ubolewanie, że 
w samej umowie o wolnym handlu nie 
wspomina się o oficjalnych terminach 
ratyfikacji konwencji MOP nr 87 i nr 105; 
podkreśla znaczenie szybkiego przyjęcia 
środków wykonawczych w odniesieniu do 
konwencji MOP nr 98; podkreśla, że 
niezbędnym warunkiem jest to, by kodeks 
karny nie unieważniał pozytywnych 
działań podjętych na mocy kodeksu pracy;

Or. en

Poprawka 152
Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla jednak, że pomimo tych 
postępów nadal istnieją istotne wyzwania; 
w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje ratyfikację podstawowej 
konwencji MOP nr 98 (dotyczącej 
negocjacji zbiorowych) w dniu 14 czerwca 
2019 r. oraz zobowiązanie wietnamskiego 
rządu do ratyfikowania dwóch pozostałych 
podstawowych konwencji, mianowicie 
konwencji nr 105 (dotyczącej zniesienia 
pracy przymusowej) w 2020 r. oraz 
konwencji nr 87 (dotyczącej wolności 
zrzeszania się) w 2023 r. w związku z 
rychłym przyjęciem nowego kodeksu 
pracy;

13. podkreśla jednak, że pomimo tych 
postępów nadal istnieją istotne wyzwania; 
w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje ratyfikację podstawowej 
konwencji MOP nr 98 (dotyczącej 
negocjacji zbiorowych) w dniu 14 czerwca 
2019 r. oraz zobowiązanie wietnamskiego 
rządu do ratyfikowania dwóch pozostałych 
podstawowych konwencji, mianowicie 
konwencji nr 105 (dotyczącej zniesienia 
pracy przymusowej) w 2020 r. oraz 
konwencji nr 87 (dotyczącej wolności 
zrzeszania się) w 2023 r. w związku z 
rychłym przyjęciem nowego kodeksu 
pracy; przypomina znaczenie takich 
zobowiązań, które ukazują prawdziwie 
pozytywne tendencje w krajach 
rozwijających się, podkreślając 
jednocześnie zasadniczą rolę skutecznego 
wdrażania przepisów dotyczących praw 
człowieka i ochrony środowiska;

Or. en

Poprawka 153
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla jednak, że pomimo tych 
postępów nadal istnieją istotne wyzwania; 
w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje ratyfikację podstawowej 
konwencji MOP nr 98 (dotyczącej 
negocjacji zbiorowych) w dniu 14 czerwca 
2019 r. oraz zobowiązanie wietnamskiego 
rządu do ratyfikowania dwóch pozostałych 
podstawowych konwencji, mianowicie 
konwencji nr 105 (dotyczącej zniesienia 
pracy przymusowej) w 2020 r. oraz 
konwencji nr 87 (dotyczącej wolności 

13. podkreśla jednak, że pomimo tych 
postępów nadal istnieją istotne wyzwania; 
w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje ratyfikację podstawowej 
konwencji MOP nr 98 (dotyczącej 
negocjacji zbiorowych) w dniu 14 czerwca 
2019 r. oraz zobowiązanie wietnamskiego 
rządu do ratyfikowania dwóch pozostałych 
podstawowych konwencji, mianowicie 
konwencji nr 105 (dotyczącej zniesienia 
pracy przymusowej) w 2020 r. oraz 
konwencji nr 87 (dotyczącej wolności 
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zrzeszania się) w 2023 r. w związku z 
rychłym przyjęciem nowego kodeksu 
pracy;

zrzeszania się) w 2023 r. w związku z 
rychłym przyjęciem nowego kodeksu 
pracy; wyraża uznanie dla UE w związku z 
jej stanowiskiem w sprawie warunków 
poprzedzających ratyfikację, jakie zajęła 
ona w celu zapewnienia, by przepisy 
dotyczące handlu i zrównoważonego 
rozwoju w obszarze pracy obowiązywały, 
zanim EVFTA wejdzie w życie;

Or. en

Poprawka 154
Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla jednak, że pomimo tych 
postępów nadal istnieją istotne wyzwania; 
w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje ratyfikację podstawowej 
konwencji MOP nr 98 (dotyczącej 
negocjacji zbiorowych) w dniu 14 czerwca 
2019 r. oraz zobowiązanie wietnamskiego 
rządu do ratyfikowania dwóch pozostałych 
podstawowych konwencji, mianowicie 
konwencji nr 105 (dotyczącej zniesienia 
pracy przymusowej) w 2020 r. oraz 
konwencji nr 87 (dotyczącej wolności 
zrzeszania się) w 2023 r. w związku z 
rychłym przyjęciem nowego kodeksu 
pracy;

13. podkreśla jednak, że pomimo tych 
postępów nadal istnieją istotne wyzwania; 
w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje ratyfikację podstawowej 
konwencji MOP nr 98 (dotyczącej 
negocjacji zbiorowych) w dniu 14 czerwca 
2019 r. oraz zobowiązanie wietnamskiego 
rządu do ratyfikowania dwóch pozostałych 
podstawowych konwencji, mianowicie 
konwencji nr 105 (dotyczącej zniesienia 
pracy przymusowej) w 2020 r. oraz 
konwencji nr 87 (dotyczącej wolności 
zrzeszania się) w 2023 r. w związku z 
rychłym przyjęciem nowego kodeksu 
pracy; oczekuje, że rząd Wietnamu będzie 
stale informował UE o postępach w 
ratyfikacji zaległych konwencji;

Or. en

Poprawka 155
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
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Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla jednak, że pomimo tych 
postępów nadal istnieją istotne wyzwania; 
w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje ratyfikację podstawowej 
konwencji MOP nr 98 (dotyczącej 
negocjacji zbiorowych) w dniu 14 czerwca 
2019 r. oraz zobowiązanie wietnamskiego 
rządu do ratyfikowania dwóch pozostałych 
podstawowych konwencji, mianowicie 
konwencji nr 105 (dotyczącej zniesienia 
pracy przymusowej) w 2020 r. oraz 
konwencji nr 87 (dotyczącej wolności 
zrzeszania się) w 2023 r. w związku z 
rychłym przyjęciem nowego kodeksu 
pracy;

13. podkreśla jednak, że pomimo tych 
postępów nadal istnieją istotne wyzwania; 
w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje ratyfikację podstawowej 
konwencji MOP nr 98 (dotyczącej 
negocjacji zbiorowych) w dniu 14 czerwca 
2019 r. oraz zobowiązanie wietnamskiego 
rządu do ratyfikowania dwóch pozostałych 
podstawowych konwencji, mianowicie 
konwencji nr 105 (dotyczącej zniesienia 
pracy przymusowej) w 2020 r. oraz 
konwencji nr 87 (dotyczącej wolności 
zrzeszania się) w 2023 r. w związku z 
rychłym przyjęciem nowego kodeksu 
pracy; podkreśla, że EVFTA wymaga od 
stron nie tylko ratyfikowania, ale także 
skutecznego wdrożenia podstawowych 
konwencji MOP;

Or. en

Poprawka 156
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla jednak, że pomimo tych 
postępów nadal istnieją istotne wyzwania; 
w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje ratyfikację podstawowej 
konwencji MOP nr 98 (dotyczącej 
negocjacji zbiorowych) w dniu 14 czerwca 
2019 r. oraz zobowiązanie wietnamskiego 
rządu do ratyfikowania dwóch pozostałych 
podstawowych konwencji, mianowicie 
konwencji nr 105 (dotyczącej zniesienia 
pracy przymusowej) w 2020 r. oraz 
konwencji nr 87 (dotyczącej wolności 
zrzeszania się) w 2023 r. w związku z 

13. podkreśla jednak, że pomimo tych 
postępów nadal istnieją istotne wyzwania; 
w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje ratyfikację podstawowej 
konwencji MOP nr 98 (dotyczącej 
negocjacji zbiorowych) w dniu 14 czerwca 
2019 r., jednak nie może opierać się na 
samym zobowiązaniu wietnamskiego 
rządu do ratyfikowania dwóch pozostałych 
podstawowych konwencji, mianowicie 
konwencji nr 105 (dotyczącej zniesienia 
pracy przymusowej) w 2020 r. oraz 
konwencji nr 87 (dotyczącej wolności 
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rychłym przyjęciem nowego kodeksu 
pracy;

zrzeszania się) w 2023 r., i nalega, by 
środki te zostały zastosowane przed 
podjęciem jakichkolwiek kroków w 
kierunku ratyfikacji porozumienia przez 
Parlament;

Or. en

Poprawka 157
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zauważa, że szybki rozwój 
gospodarczy kraju oraz ekspansja sektora 
przemysłu i usług powodują wzrost szkód 
w środowisku, co ma poważne 
konsekwencje dla rolniczej i morskiej 
różnorodności biologicznej; stwierdza, że 
nieuregulowane intensywne rolnictwo 
prowadzi do wylesiania i degradacji gleby, 
zagraża różnorodności biologicznej i 
jakości wód oraz stoi w sprzeczności z 
celem zrównoważonego rozwoju; 
stwierdza, że Wietnam powinien wdrożyć 
rygorystyczny plan ochrony środowiska 
oraz ekosystemu morskiego;

Or. it

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. z zadowoleniem przyjmuje 
planowaną współpracę w zakresie 
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aspektów programu godnej pracy MOP 
związanych z handlem, w szczególności 
wzajemnych powiązań między handlem a 
pełnym i wydajnym zatrudnieniem dla 
wszystkich, w tym dla młodzieży, kobiet i 
osób z niepełnosprawnościami; wzywa do 
szybkiego i konstruktywnego rozpoczęcia 
tej współpracy;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zachęca strony do pełnego 
wykorzystania postanowień dotyczących 
współpracy w zakresie poprawy 
dobrostanu zwierząt i budowania 
zdolności w celu opracowania wysokich 
standardów dobrostanu zwierząt; wzywa 
strony do jak najszybszego opracowania 
planu działania na rzecz współpracy w 
zakresie dobrostanu zwierząt;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla kluczową rolę dekretów 
wykonawczych we wdrażaniu 
zmienionego kodeksu pracy i 
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ratyfikowanych konwencji MOP, 
podkreśla gotowość Parlamentu 
Europejskiego do zaangażowania się w 
aktywny dialog w tej kwestii i wzywa UE 
do wspierania niezbędnych środków na 
rzecz budowania zdolności;

Or. en

Poprawka 161
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie do skutecznego wdrożenia 
wielostronnych umów dotyczących 
środowiska, takich jak porozumienie 
paryskie w sprawie zmian klimatu, oraz do 
działania na rzecz ochrony dzikiej 
przyrody, różnorodności biologicznej i 
leśnictwa oraz zrównoważonego 
zarządzania nimi; przypomina, że umowa 
przewiduje szczegółowe środki mające na 
celu zwalczanie nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów (NNN) oraz promowanie 
zrównoważonego i odpowiedzialnego 
sektora rybołówstwa, w tym akwakultury;

14. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie do skutecznego wdrożenia 
wielostronnych umów dotyczących 
środowiska, takich jak porozumienie 
paryskie w sprawie zmian klimatu, oraz do 
działania na rzecz ochrony dzikiej 
przyrody, różnorodności biologicznej i 
leśnictwa oraz zrównoważonego 
zarządzania nimi; zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie regularnych ocen 
skutków dotyczących wpływu na 
środowisko i klimat po trzech latach 
wdrażania umowy o wolnym handlu, aby 
zapewnić pełną zgodność liberalizacji 
handlu z celami UE w zakresie klimatu; 
wzywa do natychmiastowego 
uruchomienia procedury zmiany w 
przypadku wystąpienia niezgodności ze 
zrównoważonym rozwojem i jego celami; 
podkreśla, że Wietnam narusza obecnie 
szczegółowe środki przewidziane w 
umowie w ramach rozdziału dotyczącego 
handlu i zrównoważonego rozwoju, 
mające na celu zwalczanie nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów (NNN), oraz że Komisja w 2017 
r. wydała żółtą kartkę w ramach unijnego 
rozporządzenia w sprawie połowów NNN; 
wnioskuje, aby preferencyjne stawki celne 
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na produkty rybołówstwa były stosowane 
tylko wtedy, gdy spełnione są warunki 
zniesienia żółtych kartek; wyraża 
ubolewanie, że chociaż jeden z artykułów 
rozdziału dotyczącego handlu i 
zrównoważonego rozwoju przypomina o 
znaczeniu odpowiedzialnej i 
zrównoważonej akwakultury, brakuje 
artykułu dotyczącego odpowiedzialnego i 
zrównoważonego rolnictwa, stanowiącego 
sektor, który powinien odnieść duże 
korzyści z umowy o wolnym handlu;

Or. en

Poprawka 162
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie do skutecznego wdrożenia 
wielostronnych umów dotyczących 
środowiska, takich jak porozumienie 
paryskie w sprawie zmian klimatu, oraz do 
działania na rzecz ochrony dzikiej 
przyrody, różnorodności biologicznej i 
leśnictwa oraz zrównoważonego 
zarządzania nimi; przypomina, że umowa 
przewiduje szczegółowe środki mające na 
celu zwalczanie nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów (NNN) oraz promowanie 
zrównoważonego i odpowiedzialnego 
sektora rybołówstwa, w tym akwakultury;

14. podkreśla zobowiązanie do 
skutecznego wdrożenia wielostronnych 
umów dotyczących środowiska, takich jak 
porozumienie paryskie w sprawie zmian 
klimatu, oraz do działania na rzecz ochrony 
dzikiej przyrody, różnorodności 
biologicznej i leśnictwa oraz 
zrównoważonego zarządzania nimi; 
przypomina w tym kontekście, w 
odniesieniu do odpadów z tworzyw 
sztucznych, że Wietnam jest na czwartym 
miejscu na świecie wśród krajów 
najbardziej zanieczyszczających oceany; 
biorąc pod uwagę wysiłki i zobowiązania, 
których Unia Europejska wymaga od 
swoich producentów, przypomina, że nie 
ma sensu zawieranie umów handlowych z 
partnerami, którzy nie szanują wartości 
UE dotyczących środowiska i nie 
zobowiązują się do rzeczywistej ochrony 
środowiska, ponieważ przywóz towarów z 
takich krajów przyczynia się do niszczenia 
środowiska i tworzenia konkurencji dla 
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przedsiębiorstw unijnych, które słusznie 
podlegają surowym ograniczeniom 
środowiskowym;

Or. it

Poprawka 163
Iuliu Winkler, Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie do skutecznego wdrożenia 
wielostronnych umów dotyczących 
środowiska, takich jak porozumienie 
paryskie w sprawie zmian klimatu, oraz do 
działania na rzecz ochrony dzikiej 
przyrody, różnorodności biologicznej i 
leśnictwa oraz zrównoważonego 
zarządzania nimi; przypomina, że umowa 
przewiduje szczegółowe środki mające na 
celu zwalczanie nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów (NNN) oraz promowanie 
zrównoważonego i odpowiedzialnego 
sektora rybołówstwa, w tym akwakultury;

14. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie do skutecznego wdrożenia 
wielostronnych umów dotyczących 
środowiska, takich jak porozumienie 
paryskie w sprawie zmian klimatu, oraz do 
działania na rzecz ochrony dzikiej 
przyrody, różnorodności biologicznej i 
leśnictwa oraz zrównoważonego 
zarządzania nimi; przypomina, że umowa 
przewiduje szczegółowe środki mające na 
celu zwalczanie nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów (NNN) oraz promowanie 
zrównoważonego i odpowiedzialnego 
sektora rybołówstwa, w tym akwakultury; 
przypomina, że Wietnam jest jednym z 
najaktywniejszych państw w szerzej 
rozumianym regionie ASEAN 
wykazujących zaangażowanie w realizację 
programu porozumienia paryskiego; 
podkreśla, że szybka ratyfikacja EVFTA 
przyczyni się do zapewnienia najwyższych 
możliwych standardów ochrony 
środowiska w regionie;

Or. en

Poprawka 164
Bernd Lange, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Monika Beňová, 
Jude Kirton-Darling, Nicola Danti
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie do skutecznego wdrożenia 
wielostronnych umów dotyczących 
środowiska, takich jak porozumienie 
paryskie w sprawie zmian klimatu, oraz do 
działania na rzecz ochrony dzikiej 
przyrody, różnorodności biologicznej i 
leśnictwa oraz zrównoważonego 
zarządzania nimi; przypomina, że umowa 
przewiduje szczegółowe środki mające na 
celu zwalczanie nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów (NNN) oraz promowanie 
zrównoważonego i odpowiedzialnego 
sektora rybołówstwa, w tym akwakultury;

14. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie do skutecznego wdrożenia 
wielostronnych umów dotyczących 
środowiska, takich jak porozumienie 
paryskie w sprawie zmian klimatu, oraz do 
działania na rzecz ochrony dzikiej 
przyrody, różnorodności biologicznej i 
leśnictwa oraz zrównoważonego 
zarządzania nimi; przypomina, że umowa 
przewiduje szczegółowe środki mające na 
celu zwalczanie nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów (NNN) oraz promowanie 
zrównoważonego i odpowiedzialnego 
sektora rybołówstwa, w tym akwakultury; 
w tym kontekście zwraca uwagę na żółtą 
kartkę otrzymaną przez Wietnam, a także 
środki, które zostały już podjęte w celu 
poprawy sytuacji; wzywa do dalszych 
działań zgodnych z ustaleniami misji 
kontrolnej z listopada 2019 r.;

Or. en

Poprawka 165
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie do skutecznego wdrożenia 
wielostronnych umów dotyczących 
środowiska, takich jak porozumienie 
paryskie w sprawie zmian klimatu, oraz do 
działania na rzecz ochrony dzikiej 
przyrody, różnorodności biologicznej i 
leśnictwa oraz zrównoważonego 

14. odnotowuje zobowiązanie do 
skutecznego wdrożenia wielostronnych 
umów dotyczących środowiska, takich jak 
porozumienie paryskie w sprawie zmian 
klimatu, oraz do działania na rzecz ochrony 
dzikiej przyrody, różnorodności 
biologicznej i leśnictwa oraz 
zrównoważonego zarządzania nimi, jednak 
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zarządzania nimi; przypomina, że umowa 
przewiduje szczegółowe środki mające na 
celu zwalczanie nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów (NNN) oraz promowanie 
zrównoważonego i odpowiedzialnego 
sektora rybołówstwa, w tym akwakultury;

nie zauważa, aby z postanowień umowy 
wynikało, że to wdrażanie będzie 
skuteczne; przypomina, że umowa 
przewiduje szczegółowe środki mające na 
celu zwalczanie nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów (NNN) oraz promowanie 
zrównoważonego i odpowiedzialnego 
sektora rybołówstwa, w tym akwakultury, 
które muszą zostać wdrożone przez 
zmniejszenie wietnamskiej floty rybackiej 
przed ratyfikacją umowy;

Or. en

Poprawka 166
Jude Kirton-Darling

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie do skutecznego wdrożenia 
wielostronnych umów dotyczących 
środowiska, takich jak porozumienie 
paryskie w sprawie zmian klimatu, oraz do 
działania na rzecz ochrony dzikiej 
przyrody, różnorodności biologicznej i 
leśnictwa oraz zrównoważonego 
zarządzania nimi; przypomina, że umowa 
przewiduje szczegółowe środki mające na 
celu zwalczanie nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów (NNN) oraz promowanie 
zrównoważonego i odpowiedzialnego 
sektora rybołówstwa, w tym akwakultury;

14. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie do skutecznego wdrożenia 
wielostronnych umów dotyczących 
środowiska, takich jak porozumienie 
paryskie w sprawie zmian klimatu, oraz do 
działania na rzecz ochrony dzikiej 
przyrody, różnorodności biologicznej i 
leśnictwa oraz zrównoważonego 
zarządzania nimi; przypomina, że umowa 
przewiduje szczegółowe środki mające na 
celu zwalczanie nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów (NNN) oraz promowanie 
zrównoważonego i odpowiedzialnego 
sektora rybołówstwa, w tym akwakultury; 
przypomina, że jest to obszar budzący 
poważne obawy, ponieważ Wietnam jest 
od października 2017 r. objęty unijną 
procedurą „żółtej kartki” na mocy 
rozporządzenia w sprawie nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów, która to procedura jest obecnie 
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poddawana przeglądowi;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie do skutecznego wdrożenia 
wielostronnych umów dotyczących 
środowiska, takich jak porozumienie 
paryskie w sprawie zmian klimatu, oraz do 
działania na rzecz ochrony dzikiej 
przyrody, różnorodności biologicznej i 
leśnictwa oraz zrównoważonego 
zarządzania nimi; przypomina, że umowa 
przewiduje szczegółowe środki mające na 
celu zwalczanie nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów (NNN) oraz promowanie 
zrównoważonego i odpowiedzialnego 
sektora rybołówstwa, w tym akwakultury;

14. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie do skutecznego wdrożenia 
wielostronnych umów dotyczących 
środowiska, takich jak porozumienie 
paryskie w sprawie zmian klimatu, oraz do 
działania na rzecz ochrony dzikiej 
przyrody, różnorodności biologicznej i 
leśnictwa oraz zrównoważonego 
zarządzania nimi; przypomina, że umowa 
przewiduje szczegółowe środki mające na 
celu zwalczanie nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów (NNN) oraz promowanie 
zrównoważonego i odpowiedzialnego 
sektora rybołówstwa, w tym akwakultury; 
podkreśla, że dla UE i Wietnamu 
kluczowe znaczenie ma zapewnienie 
pełnego poszanowania i wdrożenia 
porozumienia paryskiego, zwłaszcza za 
pośrednictwem EVFTA;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie do skutecznego wdrożenia 
wielostronnych umów dotyczących 
środowiska, takich jak porozumienie 
paryskie w sprawie zmian klimatu, oraz do 
działania na rzecz ochrony dzikiej 
przyrody, różnorodności biologicznej i 
leśnictwa oraz zrównoważonego 
zarządzania nimi; przypomina, że umowa 
przewiduje szczegółowe środki mające na 
celu zwalczanie nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów (NNN) oraz promowanie 
zrównoważonego i odpowiedzialnego 
sektora rybołówstwa, w tym akwakultury;

14. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie do skutecznego wdrożenia 
wielostronnych umów dotyczących 
środowiska, takich jak porozumienie 
paryskie w sprawie zmian klimatu, oraz do 
działania na rzecz ochrony dzikiej 
przyrody, różnorodności biologicznej i 
leśnictwa oraz zrównoważonego 
zarządzania nimi; podkreśla znaczenie 
skutecznej realizacji porozumienia 
paryskiego przez obie strony oraz 
współpracy w tych kwestiach; przypomina, 
że umowa przewiduje szczegółowe środki 
mające na celu zwalczanie nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów (NNN) oraz promowanie 
zrównoważonego i odpowiedzialnego 
sektora rybołówstwa, w tym akwakultury;

Or. en

Poprawka 169
Annie Schreijer-Pierik, Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – litera a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

a) uznaje zaangażowanie Wietnamu 
w rozwiązanie problemu nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów przez przystąpienie do umowy o 
środkach stosowanych przez państwo 
portu; zauważa, że Wietnam podjął jasne 
zobowiązania i przystąpił do umowy w 
dniu 15 stycznia 2019 r. oraz że umowa o 
środkach stosowanych przez państwo 
portu jest pierwszym wiążącym 
porozumieniem międzynarodowym, 
którego celem jest zwalczanie 
nielegalnych, nieraportowanych i 
nieuregulowanych połowów;
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Or. en

Poprawka 170
Annie Schreijer-Pierik, Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – litera b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

b) zauważa, że Wietnam przyjął 
również zmienioną ustawę o rybołówstwie 
z 2017 r.; ustawa weszła w życie z dniem 1 
stycznia 2019 r. i uwzględnia 
międzynarodowe i regionalne 
zobowiązania, porozumienia i zalecenia 
Komisji Europejskiej;

Or. en

Poprawka 171
Annie Schreijer-Pierik, Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – litera c (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

c) uznaje, że Wietnam przygotował 
ponadto różne dokumenty prawne niższej 
rangi, wdrożył krajowy program działań 
na rzecz zwalczania nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów oraz zintensyfikował 
rozpowszechnianie wiedzy o 
uregulowaniach prawnych wśród 
rybaków;

Or. en

Poprawka 172
Annie Schreijer-Pierik
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Projekt rezolucji
Ustęp 14 – litera d (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

d) wzywa do stałego monitorowania 
wysiłków Wietnamu, aby zapewnić dalsze 
postępy tego kraju w zwalczaniu 
nielegalnych, nieraportowanych i 
nieuregulowanych połowów oraz w 
wykorzystywaniu swojego potencjału 
eksportowego;

Or. en

Poprawka 173
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. przypomina, że sektor rybołówstwa 
jest bardzo wrażliwym sektorem w ramach 
stosunków między Unią Europejską a 
Wietnamem; w październiku 2017 r. 
Wietnam otrzymał pierwsze upomnienie 
od Komisji Europejskiej i pozostaje 
obecnie pod obserwacją – jeżeli nie 
zostaną podjęte środki naprawcze, 
produkty rybne pochodzące z Wietnamu 
mogą zostać zakazane; stwierdza, że w tym 
kontekście Wietnam powinien podjąć 
zdecydowane wysiłki na rzecz zwalczania 
nielegalnych, nieraportowanych i 
nieuregulowanych połowów; zwraca 
uwagę, że Unia powinna monitorować 
sytuację i wymagać od Wietnamu 
skrupulatnych kontroli w celu 
zapewnienia, aby żadne nielegalne 
produkty rybne nie docierały na rynek 
UE;

Or. it
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Poprawka 174
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. przypomina o poważnych 
problemach, przed którymi stoją władze 
wietnamskie, dotyczących w szczególności 
zbyt dużej floty rybackiej, nadmiernej 
eksploatacji zasobów morskich i braku 
skutecznych kontroli; w tym kontekście 
wyraża ogromne zaniepokojenie kwestią 
przywozów i wzywa do rygorystycznego 
monitorowania systemów kontroli;

Or. it

Poprawka 175
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Projekt rezolucji
Ustęp 14 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14c. w odniesieniu do przywozu 
produktów rolnych, wyraża 
zaniepokojenie zerową stawką celną dla 
80 tys. ton ryżu rocznie; nie rozumie, 
dlaczego ustalono tak duży kontyngent 
objęty zerową stawką celną, skoro do tej 
pory średnia roczna ilość przywożonego 
wietnamskiego ryżu utrzymywała się na 
poziomie ok. 25 tys. ton; przypomina, że 
po uruchomieniu klauzul ochronnych w 
odniesieniu do ryżu z Kambodży 
przyznanie dużych kontyngentów na 
przywóz ryżu jest ryzykowne, ponieważ 
może zaszkodzić europejskiej uprawie 
ryżu, która musiałaby zostać ograniczona, 
prowadząc do poważnych konsekwencji 
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pod względem ilościowym i jakościowym;

Or. it

Poprawka 176
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Projekt rezolucji
Ustęp 14 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14d. przypomina, że rosnąca zależność 
od przywozu ryżu z Azji jest istotnym 
czynnikiem zwiększającym zmienność cen 
ryżu; zwraca uwagę, że tempo wzrostu 
światowej populacji znacznie przekracza 
zdolność do zwiększenia światowej 
produkcji ryżu; stwierdza, że połączenie 
zależności od przywozu i spadku produkcji 
krajowej może w przyszłości prowadzić do 
problemów związanych z zaopatrzeniem w 
UE; przypomina, że do produkcji ryżu 
wykorzystuje się wodę z Mekongu, jednej z 
najbardziej zanieczyszczonych rzek na 
świecie; uważa zatem, że należy 
kontrolować zarówno jakość produktu 
końcowego, jak i łańcuch produkcyjny, 
mając na celu zapewnienie przestrzegania 
unijnych przepisów i wymagań, tak aby 
podczas przetwarzania produktu nie 
stosowano żadnych substancji 
zabronionych w UE, które mogą 
negatywnie oddziaływać na środowisko, 
nawet jeśli produkt końcowy nie zawiera 
pozostałości takich substancji;

Or. it

Poprawka 177
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Projekt rezolucji
Ustęp 14 e (nowy)



PE643.175v02-00 104/126 AM\1192586PL.docx

PL

Projekt rezolucji Poprawka

14e. domaga się uregulowania 
technicznego zarządzania kontyngentem 
w taki sposób, aby rozłożyć w czasie i 
monitorować skutki otwarcia kontyngentu 
taryfowego w wysokości 80 tys. ton;

Or. it

Poprawka 178
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Projekt rezolucji
Ustęp 14 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14f. proponuje, aby rozłożyć roczny 
kontyngent taryfowy na dwie 
sześciomiesięczne transze; jeżeli dla co 
najmniej jednego z trzech 
podkontyngentów – 30 tys. ton ryżu 
aromatycznego, 30 tys. ton ryżu bielonego 
i 20 tys. ton ryżu łuskanego – 
sześciomiesięczna transza zostanie 
wyczerpana przed otwarciem kolejnej 
transzy, zerowej stawki celnej nie stosuje 
się do ryżu przywiezionego po dacie 
wyczerpania transzy, a przed datą 
otwarcia kolejnej transzy; domaga się, aby 
wykluczyć możliwość dokonywania 
transferów ilościowych między 
podkontyngentami w przypadku 
niewykorzystania któregoś z nich; w 
przypadku niewykorzystania przez trzy 
kolejne lata kwot dostępnych w ramach 
podkontyngentu lub ich wykorzystania w 
zakresie mniejszym niż 50 %, dany 
podkontyngent zostaje zawieszony;

Or. it
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Poprawka 179
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uznaje zaangażowanie Wietnamu w 
rozwiązanie problemu nielegalnego 
pozyskiwania drewna i wylesiania przez 
zawarcie umowy o dobrowolnym 
partnerstwie dotyczącej egzekwowania 
prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa (dobrowolnej umowy o 
partnerstwie) z UE; zauważa, że umowa ta 
obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r. i 
nakłada na objętych nią importerów 
obowiązek zachowania należytej 
staranności; z zadowoleniem przyjmuje 
otwarty i konstruktywny udział w tym 
procesie wszystkich zainteresowanych 
stron w Wietnamie;

15. uznaje zaangażowanie Wietnamu w 
rozwiązanie problemu nielegalnego 
pozyskiwania drewna i wylesiania przez 
zawarcie umowy o dobrowolnym 
partnerstwie dotyczącej egzekwowania 
prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa (dobrowolnej umowy o 
partnerstwie) z UE; zauważa, że umowa ta 
obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r. i 
nakłada na objętych nią importerów 
obowiązek zachowania należytej 
staranności; z zadowoleniem przyjmuje 
otwarty i konstruktywny udział w tym 
procesie wszystkich zainteresowanych 
stron w Wietnamie; zachęca Wietnam do 
przyjęcia środków w ramach systemu 
zapewniania legalności drewna, które w 
pełni odpowiadają ambitnym 
zobowiązaniom wynikających z 
dobrowolnej umowy o partnerstwie, i 
przypomina, że jest to warunek konieczny 
uzyskania statusu w ramach systemu 
zezwoleń FLEGT; wyraża ubolewanie, że 
umowa o wolnym handlu przewiduje 
pełną liberalizację całego handlu 
produktami z drewna objętymi 
dobrowolną umową o partnerstwie 
dotyczącą FLEGT w momencie jej wejścia 
w życie, i wyraża zaniepokojenie, że 
sytuacja ta może wywrzeć dodatkową 
presję na system kontroli przywozu w 
ramach rozporządzenia UE w sprawie 
drewna;

Or. en

Poprawka 180
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi
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Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uznaje zaangażowanie Wietnamu w 
rozwiązanie problemu nielegalnego 
pozyskiwania drewna i wylesiania przez 
zawarcie umowy o dobrowolnym 
partnerstwie dotyczącej egzekwowania 
prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa (dobrowolnej umowy o 
partnerstwie) z UE; zauważa, że umowa ta 
obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r. i 
nakłada na objętych nią importerów 
obowiązek zachowania należytej 
staranności; z zadowoleniem przyjmuje 
otwarty i konstruktywny udział w tym 
procesie wszystkich zainteresowanych 
stron w Wietnamie;

15. jest bardzo zaniepokojony 
nielegalną sprzedażą drewna, która ma 
miejsce w Wietnamie, a także licznymi 
przypadkami nielegalnego handlu 
drewnem pochodzącym z Laosu i 
Kambodży; w tym kontekście uznaje 
zaangażowanie Wietnamu w rozwiązanie 
problemu nielegalnego pozyskiwania 
drewna i wylesiania przez zawarcie umowy 
o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej 
egzekwowania prawa, zarządzania i handlu 
w dziedzinie leśnictwa (dobrowolnej 
umowy o partnerstwie) z UE; zauważa, że 
umowa ta obowiązuje od dnia 1 czerwca 
2019 r. i nakłada na objętych nią 
importerów obowiązek zachowania 
należytej staranności; z zadowoleniem 
przyjmuje otwarty i konstruktywny udział 
w tym procesie wszystkich 
zainteresowanych stron w Wietnamie; 
wyraża nadzieję, że zostanie 
zagwarantowane pełne przestrzeganie 
umowy i prowadzenie przewidzianych w 
niej kontroli;

Or. it

Poprawka 181
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uznaje zaangażowanie Wietnamu w 
rozwiązanie problemu nielegalnego 
pozyskiwania drewna i wylesiania przez 
zawarcie umowy o dobrowolnym 
partnerstwie dotyczącej egzekwowania 

15. uznaje zaangażowanie Wietnamu w 
rozwiązanie problemu nielegalnego 
pozyskiwania drewna i wylesiania przez 
zawarcie umowy o dobrowolnym 
partnerstwie dotyczącej egzekwowania 
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prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa (dobrowolnej umowy o 
partnerstwie) z UE; zauważa, że umowa ta 
obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r. i 
nakłada na objętych nią importerów 
obowiązek zachowania należytej 
staranności; z zadowoleniem przyjmuje 
otwarty i konstruktywny udział w tym 
procesie wszystkich zainteresowanych 
stron w Wietnamie;

prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie 
leśnictwa (dobrowolnej umowy o 
partnerstwie) z UE; zauważa, że umowa ta 
obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r. i 
nakłada na objętych nią importerów 
obowiązek zachowania należytej 
staranności; z zadowoleniem przyjmuje 
otwarty i konstruktywny udział w tym 
procesie wszystkich zainteresowanych 
stron w Wietnamie, lecz nadal jest 
zaniepokojony uwagami organizacji 
pozarządowych dotyczącymi kontynuacji 
nielegalnego handlu cennymi gatunkami 
drewna, tranzytu z Laosu i Kambodży do 
Wietnamu oraz coraz intensywniejszego 
wylesiania;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla kluczowe znaczenie 
wdrożenia wszystkich postanowień i 
rozdziałów umowy, począwszy od dostępu 
do rynku po zrównoważony rozwój i 
egzekwowanie wszystkich zobowiązań; 
podkreśla w związku z tym utworzenie 
nowej funkcji głównego urzędnika ds. 
egzekwowania przepisów handlowych, 
który będzie pracował bezpośrednio pod 
kierunkiem komisarza ds. handlu;

16. podkreśla kluczowe znaczenie 
skutecznego wdrożenia wszystkich 
postanowień i rozdziałów umowy, 
począwszy od dostępu do rynku po 
zrównoważony rozwój i egzekwowanie 
wszystkich zobowiązań; uważa, że 
wszystkie postanowienia dotyczące handlu 
i zrównoważonego rozwoju należy 
interpretować jako skutkujące 
zobowiązaniami prawnymi w świetle 
prawa międzynarodowego; podkreśla w 
związku z tym utworzenie nowej funkcji 
głównego urzędnika ds. egzekwowania 
przepisów handlowych, który będzie 
pracował bezpośrednio pod kierunkiem 
komisarza ds. handlu; podkreśla, że 
przedsiębiorstwa europejskie, zwłaszcza 
MŚP, powinny być zachęcane do pełnego 
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wykorzystania korzyści płynących z 
umowy i że wszelkie przeszkody związane 
z jej wdrażaniem powinny być 
natychmiast usunięte;

Or. en

Poprawka 183
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Massimiliano Salini

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla kluczowe znaczenie 
wdrożenia wszystkich postanowień i 
rozdziałów umowy, począwszy od dostępu 
do rynku po zrównoważony rozwój i 
egzekwowanie wszystkich zobowiązań; 
podkreśla w związku z tym utworzenie 
nowej funkcji głównego urzędnika ds. 
egzekwowania przepisów handlowych, 
który będzie pracował bezpośrednio pod 
kierunkiem komisarza ds. handlu;

16. podkreśla kluczowe znaczenie 
wdrożenia wszystkich postanowień i 
rozdziałów umowy, począwszy od dostępu 
do rynku po zrównoważony rozwój i 
egzekwowanie wszystkich zobowiązań; 
podkreśla w związku z tym utworzenie 
nowej funkcji głównego urzędnika ds. 
egzekwowania przepisów handlowych, 
który będzie pracował bezpośrednio pod 
kierunkiem komisarza ds. handlu; 
ponownie podkreśla zobowiązanie Komisji 
Handlu Międzynarodowego w 
Parlamencie Europejskim do przyjęcia 
aktywnej roli w monitorowaniu realizacji 
zobowiązań wynikających z EVFTA;

Or. en

Poprawka 184
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla kluczowe znaczenie 
wdrożenia wszystkich postanowień i 
rozdziałów umowy, począwszy od dostępu 

16. podkreśla kluczowe znaczenie 
wdrożenia wszystkich postanowień i 
rozdziałów umowy, począwszy od dostępu 
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do rynku po zrównoważony rozwój i 
egzekwowanie wszystkich zobowiązań; 
podkreśla w związku z tym utworzenie 
nowej funkcji głównego urzędnika ds. 
egzekwowania przepisów handlowych, 
który będzie pracował bezpośrednio pod 
kierunkiem komisarza ds. handlu;

do rynku po zrównoważony rozwój i 
egzekwowanie wszystkich zobowiązań; 
domaga się, aby Komisja Europejska i 
Rada złożyły deklarację polityczną 
zawierającą katalog ścisłych zasad 
proceduralnych, która będzie dotyczyła 
zawieszania umowy, zwłaszcza w 
przypadku nowych przypadków łamania 
praw człowieka przez rząd Wietnamu;

Or. en

Poprawka 185
Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla, że wejście umowy w 
życie stworzy warunki dla szeroko 
zakrojonej i owocnej współpracy między 
obiema stronami w związku z wdrożeniem 
postanowień dotyczących 
zrównoważonego rozwoju, co może 
doprowadzić do poprawy sytuacji 
politycznej i sytuacji w zakresie praw 
człowieka w kraju; podkreśla, że właściwe 
wdrożenie EVFTA może przyczynić się do 
lepszego przestrzegania przez Wietnam 
europejskich standardów w zakresie 
ochrony środowiska, praw człowieka, 
dobrych rządów i społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw; w tym 
kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Wietnamu do 
przedstawienia krajowego planu 
wdrażania służącego zapewnieniu 
zgodności z postanowieniami EVFTA;

Or. en

Poprawka 186
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Iuliu Winkler, Jörgen Warborn, Massimiliano Salini

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. przypomina poprzednie 
doświadczenia, które pokazują, że 
prawidłowe wdrożenie umów o wolnym 
handlu i obecność unijnych 
przedsiębiorstw na danym terenie może 
prowadzić do poprawy warunków w 
zakresie praw człowieka, społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw i 
standardów ochrony środowiska w 
krajach słabiej rozwiniętych, takich jak 
Sri Lanka czy Kambodża; apeluje do 
unijnych przedsiębiorstw, by dalej 
odgrywały ważną rolę w łączeniu 
standardów i dobrych praktyk, mając na 
celu stworzenie w Wietnamie za 
pośrednictwem EVFTA najbardziej 
odpowiedniego i zrównoważonego 
środowiska biznesowego;

Or. en

Poprawka 187
Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do ściślejszego 
monitorowania realizacji umowy oraz do 
podjęcia wysiłków w celu dopilnowania, 
by niedociągnięcia były szybko usuwane w 
porozumieniu z unijnymi partnerami 
handlowymi; wzywa do udzielenia 
specjalistycznej pomocy technicznej, aby 
pomóc Wietnamowi w realizacji 
niektórych zobowiązań w drodze 
projektów i przekazywania wiedzy 

17. wzywa do ściślejszego 
monitorowania realizacji umowy oraz do 
podjęcia wysiłków w celu dopilnowania, 
by niedociągnięcia były szybko usuwane w 
porozumieniu z unijnymi partnerami 
handlowymi; wzywa do udzielenia 
specjalistycznej pomocy technicznej, aby 
pomóc Wietnamowi w realizacji 
niektórych zobowiązań w drodze 
projektów i przekazywania wiedzy 
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fachowej, w szczególności w odniesieniu 
do przepisów dotyczących ochrony 
środowiska i prawa pracy;

fachowej, w szczególności w odniesieniu 
do przepisów dotyczących ochrony 
środowiska i prawa pracy; przypomina 
Komisji o jej obowiązkach 
sprawozdawczych wobec Parlamentu 
Europejskiego i Rady, jeśli chodzi o 
wdrażanie EVFTA;

Or. en

Poprawka 188
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa do ściślejszego 
monitorowania realizacji umowy oraz do 
podjęcia wysiłków w celu dopilnowania, 
by niedociągnięcia były szybko usuwane w 
porozumieniu z unijnymi partnerami 
handlowymi; wzywa do udzielenia 
specjalistycznej pomocy technicznej, aby 
pomóc Wietnamowi w realizacji 
niektórych zobowiązań w drodze 
projektów i przekazywania wiedzy 
fachowej, w szczególności w odniesieniu 
do przepisów dotyczących ochrony 
środowiska i prawa pracy;

17. wzywa do zapewnienia bardzo 
dokładnego i rygorystycznego 
monitorowania realizacji umowy oraz do 
podjęcia wszelkich koniecznych wysiłków 
w celu dopilnowania, by niedociągnięcia 
były szybko usuwane w porozumieniu z 
unijnymi partnerami handlowymi; wzywa 
do udzielenia specjalistycznej pomocy 
technicznej, aby pomóc Wietnamowi w 
realizacji niektórych zobowiązań w drodze 
projektów i przekazywania wiedzy 
fachowej, w szczególności w odniesieniu 
do przepisów dotyczących ochrony 
środowiska i prawa pracy;

Or. it

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka
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17. wzywa do ściślejszego 
monitorowania realizacji umowy oraz do 
podjęcia wysiłków w celu dopilnowania, 
by niedociągnięcia były szybko usuwane w 
porozumieniu z unijnymi partnerami 
handlowymi; wzywa do udzielenia 
specjalistycznej pomocy technicznej, aby 
pomóc Wietnamowi w realizacji 
niektórych zobowiązań w drodze 
projektów i przekazywania wiedzy 
fachowej, w szczególności w odniesieniu 
do przepisów dotyczących ochrony 
środowiska i prawa pracy;

17. wzywa do ściślejszego 
monitorowania realizacji umowy oraz do 
podjęcia wysiłków w celu dopilnowania, 
by niedociągnięcia były szybko usuwane w 
porozumieniu z unijnymi partnerami 
handlowymi; wzywa do udzielenia 
specjalistycznej pomocy technicznej, aby 
pomóc Wietnamowi w realizacji jego 
zobowiązań w drodze projektów i 
przekazywania wiedzy fachowej, w 
szczególności w odniesieniu do przepisów 
dotyczących ochrony środowiska i prawa 
pracy;

Or. en

Poprawka 190
Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. ubolewa nad brakiem rozdziału 
poświęconego MŚP, które stanowią 40 % 
wietnamskiego PKB i są rdzeniem 
europejskiej gospodarki; przypomina 
Komisji o jej zobowiązaniu do 
uwzględniania MŚP we wszystkich 
umowach handlowych;

Or. it

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że zaangażowanie 18. podkreśla, że zaangażowanie 
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społeczeństwa obywatelskiego w 
monitorowanie wdrażania umowy ma 
kluczowe znaczenie, i wzywa do szybkiego 
utworzenia krajowych grup doradczych po 
wejściu umowy w życie, a także do 
zapewnienia wyważonej reprezentacji 
społeczeństwa obywatelskiego w tych 
grupach;

społeczeństwa obywatelskiego w 
monitorowanie wdrażania umowy ma 
kluczowe znaczenie, i wzywa do szybkiego 
utworzenia krajowych grup doradczych po 
wejściu umowy w życie, a także do 
zapewnienia wyważonej reprezentacji 
społeczeństwa obywatelskiego w tych 
grupach; zauważa z zaniepokojeniem, że 
niezależne społeczeństwo obywatelskie w 
Wietnamie mierzy się z surowymi 
represjami i w dużej mierze działa w 
ukryciu z obawy przed prześladowaniami i 
działaniami odwetowymi; zachęca 
instytucje UE do wspierania niezależnego 
społeczeństwa obywatelskiego w 
Wietnamie; wzywa do wprowadzenia 
odpowiednich środków w celu 
zapewnienia, by grupy doradcze mogły 
wykonywać swój mandat w sposób 
niezależny, bezstronny, kompleksowy i 
bezpieczny;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że zaangażowanie 
społeczeństwa obywatelskiego w 
monitorowanie wdrażania umowy ma 
kluczowe znaczenie, i wzywa do szybkiego 
utworzenia krajowych grup doradczych po 
wejściu umowy w życie, a także do 
zapewnienia wyważonej reprezentacji 
społeczeństwa obywatelskiego w tych 
grupach;

18. podkreśla, że zaangażowanie 
społeczeństwa obywatelskiego w 
monitorowanie wdrażania umowy ma 
kluczowe znaczenie, i wzywa do szybkiego 
utworzenia krajowych grup doradczych po 
wejściu umowy w życie, a także do 
zapewnienia wyważonej reprezentacji 
społeczeństwa obywatelskiego w tych 
grupach, w tym niezależnych organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego 
działających w sektorze pracy i 
środowiska; popiera wysiłki organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w 
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Wietnamie na rzecz opracowania 
propozycji w tym zakresie i będzie 
wspierać wysiłki na rzecz budowania 
zdolności; wzywa rząd Wietnamu do 
szybkiego rozpoczęcia przygotowań do 
utworzenia wewnętrznych grup 
doradczych;

Or. en

Poprawka 193
Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że zaangażowanie 
społeczeństwa obywatelskiego w 
monitorowanie wdrażania umowy ma 
kluczowe znaczenie, i wzywa do szybkiego 
utworzenia krajowych grup doradczych po 
wejściu umowy w życie, a także do 
zapewnienia wyważonej reprezentacji 
społeczeństwa obywatelskiego w tych 
grupach;

18. podkreśla, że zaangażowanie 
społeczeństwa obywatelskiego w 
monitorowanie wdrażania umowy ma 
kluczowe znaczenie, i wzywa do szybkiego 
utworzenia krajowych grup doradczych po 
wejściu umowy w życie, a także do 
zapewnienia wyważonej reprezentacji 
społeczeństwa obywatelskiego w tych 
grupach; proponuje utworzenie 
międzyparlamentarnej grupy złożonej z 
przedstawicieli Zgromadzenia 
Narodowego Wietnamu i Parlamentu 
Europejskiego w celu jak najszybszego 
ustanowienia szerokich i jak najbardziej 
niezależnych wewnętrznych grup 
doradczych; przypomina o roli 
wewnętrznych grup doradczych o 
wzmocnionej pozycji w podejmowaniu 
starań na rzecz do monitorowania i 
kontrolowania prawidłowego wdrażania 
umowy o wolnym handlu;

Or. en

Poprawka 194
Saskia Bricmont
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Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że zaangażowanie 
społeczeństwa obywatelskiego w 
monitorowanie wdrażania umowy ma 
kluczowe znaczenie, i wzywa do szybkiego 
utworzenia krajowych grup doradczych po 
wejściu umowy w życie, a także do 
zapewnienia wyważonej reprezentacji 
społeczeństwa obywatelskiego w tych 
grupach;

18. podkreśla, że zaangażowanie 
społeczeństwa obywatelskiego w 
monitorowanie wdrażania umowy ma 
kluczowe znaczenie, i wzywa do szybkiego 
utworzenia krajowych grup doradczych po 
wejściu umowy w życie, a także do 
zapewnienia wyważonej reprezentacji 
społeczeństwa obywatelskiego w tych 
grupach, w tym udziału niezależnych 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego; 
ostrzega, że brak wolności słowa oraz 
bardzo rygorystyczne stosowanie kodeksu 
karnego i kodeksu postępowania karnego 
oznacza poważne ryzyko, że wewnętrzne 
grupy doradcze przestaną mieć 
jakiekolwiek znaczenie;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że zaangażowanie 
społeczeństwa obywatelskiego w 
monitorowanie wdrażania umowy ma 
kluczowe znaczenie, i wzywa do szybkiego 
utworzenia krajowych grup doradczych po 
wejściu umowy w życie, a także do 
zapewnienia wyważonej reprezentacji 
społeczeństwa obywatelskiego w tych 
grupach;

18. podkreśla, że zaangażowanie 
niezależnego społeczeństwa 
obywatelskiego i partnerów społecznych w 
monitorowanie wdrażania umowy ma 
kluczowe znaczenie, i wzywa do szybkiego 
utworzenia krajowych grup doradczych po 
wejściu umowy w życie, a także do 
zapewnienia wyważonej reprezentacji 
niezależnych, wolnych i zróżnicowanych 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
w tych grupach, w tym przedstawicieli 
organizacji działających na rzecz praw 
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człowieka, praw pracowniczych i ochrony 
środowiska;

Or. en

Poprawka 196
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że zaangażowanie 
społeczeństwa obywatelskiego w 
monitorowanie wdrażania umowy ma 
kluczowe znaczenie, i wzywa do szybkiego 
utworzenia krajowych grup doradczych po 
wejściu umowy w życie, a także do 
zapewnienia wyważonej reprezentacji 
społeczeństwa obywatelskiego w tych 
grupach;

18. podkreśla, że zaangażowanie 
społeczeństwa obywatelskiego w 
monitorowanie wdrażania umowy ma 
kluczowe znaczenie, i wzywa do szybkiego 
utworzenia krajowych grup doradczych po 
wejściu umowy w życie, a także do 
zapewnienia wyważonej reprezentacji 
społeczeństwa obywatelskiego w tych 
grupach; zwraca uwagę na znaczenie 
przygotowawczych prac wdrożeniowych, 
ponieważ organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego przekazały już władzom 
Wietnamu nowe zalecenia; 

Or. en

Poprawka 197
Emmanuel Maurel, Martina Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że zaangażowanie 
społeczeństwa obywatelskiego w 
monitorowanie wdrażania umowy ma 
kluczowe znaczenie, i wzywa do szybkiego 
utworzenia krajowych grup doradczych po 
wejściu umowy w życie, a także do 

18. podkreśla, że zaangażowanie 
społeczeństwa obywatelskiego w 
monitorowanie wdrażania umowy ma 
kluczowe znaczenie, jednak jest zmuszony 
przyznać, że wietnamskie społeczeństwo 
obywatelskie w ogóle nie dysponuje 
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zapewnienia wyważonej reprezentacji 
społeczeństwa obywatelskiego w tych 
grupach;

autonomią, wolną wolą ani niezależnością 
względem państwa wietnamskiego, i 
wzywa do szybkiego utworzenia 
prawdziwie wolnych i autonomicznych 
krajowych grup doradczych przed 
wejściem umowy w życie, a także do 
zapewnienia wyważonej reprezentacji 
społeczeństwa obywatelskiego w tych 
grupach;

Or. en

Poprawka 198
Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że zaangażowanie 
społeczeństwa obywatelskiego w 
monitorowanie wdrażania umowy ma 
kluczowe znaczenie, i wzywa do szybkiego 
utworzenia krajowych grup doradczych po 
wejściu umowy w życie, a także do 
zapewnienia wyważonej reprezentacji 
społeczeństwa obywatelskiego w tych 
grupach;

18. podkreśla, że zaangażowanie 
społeczeństwa obywatelskiego w 
monitorowanie wdrażania umowy ma 
kluczowe znaczenie, i wzywa do szybkiego 
utworzenia krajowych grup doradczych po 
wejściu umowy w życie, a także do 
zapewnienia wyważonej reprezentacji 
społeczeństwa obywatelskiego w tych 
grupach; wzywa Komisję do intensywnej 
współpracy z krajowymi grupami 
doradczymi;

Or. en

Poprawka 199
Jude Kirton-Darling

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że zaangażowanie 
społeczeństwa obywatelskiego w 

18. podkreśla, że zaangażowanie 
społeczeństwa obywatelskiego w 
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monitorowanie wdrażania umowy ma 
kluczowe znaczenie, i wzywa do szybkiego 
utworzenia krajowych grup doradczych po 
wejściu umowy w życie, a także do 
zapewnienia wyważonej reprezentacji 
społeczeństwa obywatelskiego w tych 
grupach;

monitorowanie wdrażania umowy ma 
kluczowe znaczenie, i wzywa do szybkiego 
utworzenia krajowych grup doradczych po 
wejściu umowy w życie, a także do 
zapewnienia szerokiej i wyważonej 
reprezentacji społeczeństwa 
obywatelskiego w tych grupach, w tym 
niezależnych wietnamskich organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa obie strony, aby 
zobowiązały się opracować programy 
działań w zakresie współpracy w celu 
poprawy zdolności i warunków, w których 
kobiety będą mogły korzystać z możliwości 
stworzonych dzięki umowie, w tym przez 
zachęcanie do budowania zdolności i 
podnoszenia kwalifikacji kobiet w pracy i 
w biznesie, wspieranie reprezentacji kobiet 
w procesach decyzyjnych i na 
stanowiskach kierowniczych, poprawę 
dostępu kobiet do nauki, technologii i 
innowacji oraz ich uczestnictwa i 
przywództwa w tych sektorach, 
prowadzenie analiz opartych na kryterium 
płci i opracowywanie statystyk 
dotyczących handlu z perspektywy płci;

Or. en

Poprawka 201
Bernd Lange, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Monika Beňová, 
Jude Kirton-Darling, Nicola Danti
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Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. ponownie wyraża zaniepokojenie w 
związku z wdrożeniem nowej ustawy o 
cyberbezpieczeństwie, w szczególności w 
odniesieniu do wymogów dotyczących 
lokalizacji i ujawniania oraz w kontekście 
ochrony danych osobowych; z 
zadowoleniem przyjmuje gotowość do 
zaangażowania się w intensywny dialog, w 
tym zobowiązanie przewodniczącego 
Zgromadzenia Narodowego Wietnamu do 
włączenia obu parlamentów do dyskusji i 
rozważań nad dekretami wykonawczymi;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. podkreśla potrzebę ścisłego 
monitorowania, jak wdrażana jest umowa 
i jak rozwija się sytuacja w zakresie praw 
człowieka w Wietnamie; wzywa do 
utworzenia wspólnej parlamentarnej 
komisji ds. kontroli, opartej na grupie 
monitorującej ds. Wietnamu w 
Parlamencie Europejskim i jej 
odpowiedniku w wietnamskim 
Zgromadzeniu Narodowym, której 
zadaniem będzie monitorowanie 
wdrażania umowy i rozwoju sytuacji w 
zakresie praw człowieka w Wietnamie;

Or. en
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Poprawka 203
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uznaje instytucjonalny i prawny 
związek między umową o wolnym handlu 
a umową o partnerstwie i współpracy, 
który gwarantuje, że prawa człowieka są 
podstawą stosunków między UE a 
Wietnamem;

19. uznaje instytucjonalny i prawny 
związek między umową o wolnym handlu 
a umową o partnerstwie i współpracy, 
który teoretycznie gwarantuje, że prawa 
człowieka są podstawą stosunków między 
UE a Wietnamem; wyraża ubolewanie, że 
Komisja zawsze odmawia określenia 
podstaw, które można by wykorzystać do 
powoływania się na prawa człowieka, aby 
zapewnić skuteczne przestrzeganie umowy 
o partnerstwie i współpracy oraz jej 
powiązanie z art. 21 ust. 1 TUE: 
„Działania Unii na arenie 
międzynarodowej oparte są na zasadach, 
które leżą u podstaw jej utworzenia, 
rozwoju i rozszerzenia oraz które zamierza 
wspierać na świecie: demokracji, państwa 
prawnego, powszechności i 
niepodzielności praw człowieka i 
podstawowych wolności, poszanowania 
godności ludzkiej, zasad równości i 
solidarności oraz poszanowania zasad 
Karty Narodów Zjednoczonych oraz 
prawa międzynarodowego. Unia dąży do 
rozwijania stosunków i budowania 
partnerstwa z państwami trzecimi oraz z 
organizacjami międzynarodowymi, 
regionalnymi lub światowymi, które 
wyznają zasady, o których mowa w 
akapicie pierwszym”;

Or. en

Poprawka 204
Jude Kirton-Darling
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Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uznaje instytucjonalny i prawny 
związek między umową o wolnym handlu 
a umową o partnerstwie i współpracy, 
który gwarantuje, że prawa człowieka są 
podstawą stosunków między UE a 
Wietnamem;

19. uznaje instytucjonalny i prawny 
związek między umową o wolnym handlu 
a umową o partnerstwie i współpracy, 
który gwarantuje, że prawa człowieka są 
podstawą stosunków między UE a 
Wietnamem; podkreśla w związku z tym, 
że pogarszająca się sytuacja w zakresie 
praw człowieka w tym kraju nie sprzyja 
szybkiej ratyfikacji tej umowy; 
przypomina swoje żądanie z dnia 15 
listopada 2018 r., zwłaszcza w odniesieniu 
do reformy kodeksu karnego, kary 
śmierci, więźniów politycznych i 
podstawowych wolności; uważa, że nowe 
przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa 
sprzyjają większemu nadzorowi 
internetowemu, kontroli i represjom w 
Wietnamie, i jako takie nie są zgodne z 
unijnym programem handlowym opartym 
na wartościach; wzywa władze Wietnamu, 
aby przed głosowaniem w Parlamencie 
Europejskim podjęły konkretne działania, 
które będą służyły poprawie sytuacji i 
będą przejawem dobrej woli;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uznaje instytucjonalny i prawny 
związek między umową o wolnym handlu 
a umową o partnerstwie i współpracy, 
który gwarantuje, że prawa człowieka są 
podstawą stosunków między UE a 
Wietnamem;

19. uznaje instytucjonalny i prawny 
związek między umową o wolnym handlu 
a umową o partnerstwie i współpracy, 
który gwarantuje, że prawa człowieka są 
podstawą stosunków między UE a 
Wietnamem; zwraca uwagę, że art. 1 
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umowy o partnerstwie i współpracy 
zawiera standardową klauzulę dotyczącą 
praw człowieka, która może być podstawą 
do podjęcia odpowiednich działań, w tym 
w ostateczności bezzwłocznego 
zawieszenia umowy o partnerstwie i 
współpracy oraz, w sposób dorozumiany, 
umowy EVFTA lub jej części;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uznaje instytucjonalny i prawny 
związek między umową o wolnym handlu 
a umową o partnerstwie i współpracy, 
który gwarantuje, że prawa człowieka są 
podstawą stosunków między UE a 
Wietnamem;

19. uznaje instytucjonalny i prawny 
związek między umową o wolnym handlu 
a umową o partnerstwie i współpracy, 
który gwarantuje, że prawa człowieka są 
podstawą stosunków między UE a 
Wietnamem; wzywa strony do pełnego 
wykorzystania umów w celu poprawy 
naglącej sytuacji w zakresie praw 
człowieka w Wietnamie; podkreśla 
znaczenie ambitnego dialogu dotyczącego 
praw człowieka między UE a Wietnamem;

Or. en

Poprawka 207
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uznaje instytucjonalny i prawny 
związek między umową o wolnym handlu 

19. uznaje instytucjonalny i prawny 
związek między umową o wolnym handlu 
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a umową o partnerstwie i współpracy, 
który gwarantuje, że prawa człowieka są 
podstawą stosunków między UE a 
Wietnamem;

a umową o partnerstwie i współpracy, 
który gwarantuje, że prawa człowieka są 
podstawą stosunków między UE a 
Wietnamem; podkreśla, że poważne 
nieprzestrzeganie zobowiązań w zakresie 
praw człowieka uzgodnionych w umowie o 
partnerstwie i współpracy dałoby UE 
prawo do unieważnienia umowy o wolnym 
handlu;

Or. en

Poprawka 208
Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uznaje instytucjonalny i prawny 
związek między umową o wolnym handlu 
a umową o partnerstwie i współpracy, 
który gwarantuje, że prawa człowieka są 
podstawą stosunków między UE a 
Wietnamem;

19. uznaje instytucjonalny i prawny 
związek między umową o wolnym handlu 
a umową o partnerstwie i współpracy, 
który powinien gwarantować, że prawa 
człowieka są podstawą stosunków między 
UE a Wietnamem; wzywa Komisję, aby 
uważnie monitorowała wypełnianie 
podjętych zobowiązań w zakresie praw 
człowieka;

Or. it

Poprawka 209
Jude Kirton-Darling

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa rząd Wietnamu, aby 
publicznie zobowiązał się do uchylenia lub 
zmiany w określonym terminie art. 109, 
116, 117, 118 i 331 kodeksu karnego oraz 
art. 74 i 173 kodeksu postępowania 
karnego przez dostosowanie przepisów 
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prawa karnego do zobowiązań tego kraju 
wynikających z Międzynarodowego paktu 
praw obywatelskich i politycznych 
(ICCPR);

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. z zadowoleniem przyjmuje umowę, 
która stworzy więcej możliwości 
prowadzenia wolnego i sprawiedliwego 
handlu między UE a Wietnamem; wzywa 
Parlament Europejski do wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy, zważywszy na to, że 
Wietnam podejmuje działania na rzecz 
poprawy sytuacji w zakresie praw 
obywatelskich i praw pracowniczych, 
dążąc do realizacji swoich zobowiązań;

Or. en

Poprawka 211
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. domaga się natychmiastowego 
uwolnienia wszystkich więźniów 
politycznych, członków społeczeństwa 
obywatelskiego, takich jak blogerzy czy 
niezależni związkowcy, obecnie 
uwięzionych lub skazanych, zwłaszcza 
osób wymienionych w rezolucjach 
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Parlamentu Europejskiego z dnia 14 
grudnia 2017 r. i z dnia 15 grudnia 
2018 r.;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla, że dzięki dialogowi 
umowa przyczynia się już do zmian w 
wielu dziedzinach, i postrzega ją jako 
podstawę dalszej poprawy sytuacji dla 
obywateli za pośrednictwem dialogu;

Or. en

Poprawka 213
Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa Radę do szybkiego przyjęcia 
umowy; 

Or. en

Poprawka 214
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 19 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

19b. domaga się kompleksowej reformy 
wietnamskiego kodeksu karnego, 
ukierunkowanej na spełnienie 
podstawowych międzynarodowych 
standardów dotyczących rzetelnego 
procesu sądowego, prawa do obrony i 
zniesienia kary śmierci;

Or. en


