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

Návrh uznesenia
Citácia 5 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na rámcovú dohodu o 
účasti podpísanú 17. októbra 2019, ktorá 
uľahčí účasť Vietnamu na operáciách 
civilného a vojenského krízového riadenia 
pod vedením Európskej únie a ukáže silný 
záväzok oboch strán uplatňovať 
mnohostranný prístup k medzinárodnému 
mieru a bezpečnosti založený na 
pravidlách,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Citácia 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na svoje uznesenie zo 
14. decembra 2017 o slobode prejavu vo 
Vietname, najmä o prípade Nguyena Vana 
Hou5,

— so zreteľom na svoje uznesenie zo 
14. decembra 2017 o slobode prejavu vo 
Vietname, najmä o prípade Nguyena Vana 
Hou5, v ktorom odsudzuje sedemročný 
trest odňatia slobody, ktorý mu bol 
uložený z dôvodu legitímneho 
uplatňovania slobody prejavu, vyjadruje 
„znepokojenie [Európy] nad nárastom 
počtu zadržaní“, ktoré od roku 2017 
stúpajú s ešte väčšou intenzitou, „vyzýva 
vietnamské orgány, aby prepustili 
všetkých občanov zadržiavaných za 
pokojné uplatňovanie slobody prejavu“, 
„vyjadruje vážne znepokojenie nad 
rozsiahlym uplatňovaním ustanovení o 
národnej bezpečnosti vo vietnamskom 
trestnom kódexe“ a „naliehavo vyzýva 
vládu Vietnamu, aby [ho dôkladne] 
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zmenila“, pričom odsudzuje „využívanie 
trestu smrti vo Vietname“ a pripomína 
„význam dialógu ako kľúčového nástroja, 
ktorý treba uplatňovať [...] tak, aby [...] 
podporoval Vietnam pri realizácii 
potrebných reforiem“,

_________________ _________________
5Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 73. 5Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 73.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Citácia 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na svoje uznesenie z 
15. novembra 2018 o Vietname, najmä o 
situácii politických väzňov6,

— so zreteľom na svoje uznesenie z 
15. novembra 2018 o Vietname, najmä o 
situácii politických väzňov6, v ktorom 
odsudzuje, že „vietnamské orgány v tejto 
krajine naďalej väznia, zadržiavajú, 
obťažujú a zastrašujú obhajcov ľudských 
práv, novinárov, blogerov, právnikov v 
oblasti ľudských práv a aktivistov 
občianskej spoločnosti“, pripomína výzvu 
z predchádzajúceho roka, aby vietnamské 
orgány skoncovali s každým 
obmedzovaním a zastrašovaním obhajcov 
ľudských práv, a opätovne „vyzýva 
vietnamské orgány, aby zrušili, 
preskúmali alebo zmenili všetky 
represívne zákony“ a prepustili všetkých 
politických väzňov, pričom tieto výzvy 
nepriniesli žiadne konkrétne výsledky, iba 
mlčanie a pokračujúce represie,

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 4
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Citácia 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na rozhodnutie 
európskeho ombudsmana z 26. februára 
2016 vo veci 1409/2014/MHZ o tom, že 
Európska komisia nevykonala 
predchádzajúce hodnotenie vplyvu DVO 
medzi EÚ a Vietnamom na oblasť 
ľudských práv7,

— so zreteľom na rozhodnutie 
európskeho ombudsmana z 26. februára 
2016 vo veci 1409/2014/MHZ o tom, že 
Európska komisia nevykonala 
predchádzajúce posúdenie vplyvu DVO 
medzi EÚ a Vietnamom na oblasť 
ľudských práv7, v ktorého záveroch sa 
uvádza, že nevykonanie posúdenia 
predstavuje nesprávny úradný postup,

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Citácia 15 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na uznesenie 
Európskeho parlamentu zo 17. apríla 
2014 o súčasnom stave rokovaní o dohode 
o voľnom obchode medzi EÚ a 
Vietnamom, v ktorom „naliehavo žiada 
Komisiu, aby čo najskôr vykonala 
hodnotenie vplyvu na ľudské práva [...] s 
cieľom zabezpečiť ‚zrozumiteľné 
obchodné ukazovatele, ktoré vychádzajú z 
ľudských práv a z environmentálnych a 
sociálnych noriem‘, a v súlade so správou 
osobitného spravodajcu OSN o práve na 
výživu“,[1]
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[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%2FSK&language=SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Citácia 16 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na Zmluvu o 
Európskej únii (Zmluva o EÚ), a najmä 
na jej hlavu V o vonkajšej činnosti Únie, 
konkrétne článok 21 ods. 1, v ktorom sa 
uvádza, že „Činnosť Únie na 
medzinárodnej scéne sa spravuje 
zásadami, ktoré sa uplatnili pri jej 
založení, rozvoji a rozšírení a ktoré hodlá 
podporovať vo zvyšku sveta: demokracia, 
právny štát, univerzálnosť a 
nedeliteľnosť ľudských práv a 
základných slobôd, zachovávanie ľudskej 
dôstojnosti, rovnosť a solidarita“,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Citácia 17 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na akčný plán EÚ pre 
ľudské práva a demokraciu (2015 – 
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2019),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Citácia 17 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na závery Rady z 20. 
júna 2016 o detskej práci,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Citácia 17 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na závery Rady 
z 9. apríla 2019 s názvom Smerom k čoraz 
udržateľnejšej Únii do roku 2030,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Citácia 17 d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na závery Rady z 
20. júna 2016 o podnikaní a ľudských 
právach



PE643.175v02-00 8/115 AM\1192586SK.docx

SK

,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Citácia 17 e (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na závery Rady z 20. 
júla 2015 o akčnom pláne pre ľudské 
práva a demokraciu (2015 – 2019),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Citácia 17 f (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na uznesenie 
Európskeho parlamentu z 12. decembra 
2018 o výročnej správe o ľudských 
právach a demokracii vo svete v roku 
2017 a politike Európskej únie v tejto 
oblasti, v ktorom „pripomína záväzok EÚ 
zaradiť ľudské práva a demokraciu do 
centra svojich vzťahov s tretími 
krajinami“,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Citácia 17 h (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na uznesenie 
Európskeho parlamentu o výročnej správe 
o ľudských právach a demokracii vo svete 
v roku 2015 a politike Európskej únie v 
tejto oblasti,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Citácia 17 i (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na vyhlásenie v mene 
veľvyslanca EÚ vo Vietname zo 17. mája 
2019 o nedávnych odsúdeniach 
disidentiek Vu Thi Dung a Nguyen Thi 
Ngoc Suong,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Citácia 17 j (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na stanovisko 2/15 
Súdneho dvora EÚ k dohode o voľnom 
obchode medzi EÚ a Singapurom, 
v ktorom sa uvádza, že kapitoly o obchode 
a udržateľnom rozvoji majú priamy 
a bezprostredný účinok na obchod a že  
porušenie ustanovení o udržateľnom 
rozvoji umožňuje, aby druhá zmluvná 
strana ukončila liberalizáciu stanovenú v 
iných ustanoveniach dohody o voľnom 
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obchode alebo ju pozastavila,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Citácia 17 k (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na hospodársky dosah 
dohody o voľnom obchode medzi EÚ 
a Vietnamom[1], [1] 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201
9/february/tradoc_157686.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Citácia 17 l (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na závery Rady zo 17. 
júna 2016 o posilnení vyváženosti 
farmaceutických systémov v Európskej 
únii a jej členských štátoch,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Citácia 17 m (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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— so zreteľom na uznesenie 
Európskeho parlamentu z 2. marca 2017 
o možnostiach EÚ na zlepšenie prístupu 
k liekom,

Or. en

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

Návrh uznesenia
Citácia 20 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na všeobecné 
pravidelné preskúmanie Vietnamu, ktoré 
v roku 2019 uskutočnila Rada OSN pre 
ľudské práva,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Jude Kirton-Darling

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Vietnam je pre Európsku 
úniu strategickým partnerom a keďže EÚ a 
Vietnam majú spoločný program na 
podporu rastu a zamestnanosti, zlepšenie 
konkurencieschopnosti, boj proti chudobe a 
plnenie cieľov udržateľného rozvoja, ako aj 
pevné odhodlanie podporovať otvorený 
obchod a multilaterálny obchodný systém;

A. keďže Vietnam je pre Európsku 
úniu strategickým partnerom a keďže EÚ a 
Vietnam majú spoločný program na 
podporu rastu a zamestnanosti, zlepšenie 
konkurencieschopnosti, boj proti chudobe a 
plnenie cieľov udržateľného rozvoja, ako aj 
pevné odhodlanie podporovať otvorený 
obchod a multilaterálny obchodný systém; 
keďže Vietnam sa stále borí s dôležitými 
výzvami v oblasti udržateľného rozvoja, 
ľudských práv a životného prostredia, 
najmä pokiaľ ide o situáciu menšín, 
základné slobody, neudržateľné 
využívanie prírodných zdrojov, napríklad 
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piesku, rýb a dreva, odpadové 
hospodárstvo a znečisťovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Daniel Caspary

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Vietnam je pre Európsku 
úniu strategickým partnerom a keďže EÚ a 
Vietnam majú spoločný program na 
podporu rastu a zamestnanosti, zlepšenie 
konkurencieschopnosti, boj proti chudobe a 
plnenie cieľov udržateľného rozvoja, ako aj 
pevné odhodlanie podporovať otvorený 
obchod a multilaterálny obchodný systém;

A. keďže Vietnam je pre Európsku 
úniu strategickým partnerom a keďže EÚ a 
Vietnam majú spoločný program na 
podporu rastu a zamestnanosti, zlepšenie 
konkurencieschopnosti, boj proti chudobe a 
plnenie cieľov udržateľného rozvoja, ako aj 
pevné odhodlanie podporovať otvorený 
obchod a multilaterálny obchodný systém 
založený na pravidlách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Jörgen Warborn

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Vietnam je pre Európsku 
úniu strategickým partnerom a keďže EÚ a 
Vietnam majú spoločný program na 
podporu rastu a zamestnanosti, zlepšenie 
konkurencieschopnosti, boj proti chudobe a 
plnenie cieľov udržateľného rozvoja, ako aj 
pevné odhodlanie podporovať otvorený 
obchod a multilaterálny obchodný systém;

A. keďže Vietnam je pre Európsku 
úniu strategickým partnerom a keďže EÚ a 
Vietnam majú spoločný program na 
podporu rastu a zamestnanosti, zlepšenie 
konkurencieschopnosti, boj proti chudobe a 
plnenie cieľov udržateľného rozvoja, ako aj 
pevné odhodlanie podporovať otvorený 
obchod založený na pravidlách a 
multilaterálny obchodný systém;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 23
Jude Kirton-Darling

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže napriek hospodárskym a 
politickým reformám začatým v roku 1986 
je Vietnam stále štátom jednej strany, 
ktorý neuznáva základné slobody ako 
slobodu združovania, slobodu prejavu, 
slobodu náboženstva a slobodu tlače; 
keďže represívnu povahu režimu a 
závažné systematické porušovanie 
ľudských práv vo Vietname 
zdokumentovala Európska služba pre 
vonkajšiu činnosť vo výročnej správe EÚ 
o ľudských právach a demokracii vo svete 
za rok 2018, v ktorej poukázala najmä na 
rastúci počet politických väzňov v tejto 
krajine;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže Vietnam je stále štátom 
jednej strany – Komunistickej strany 
Vietnamu –, v ktorom systematicky 
dochádza k porušovaniu ľudských a 
pracovných práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
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Jude Kirton-Darling

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže EP vo svojom uznesení z 15. 
novembra 2018 vyzval vietnamské orgány, 
aby „zrušili, preskúmali alebo zmenili 
všetky represívne zákony, najmä trestný 
zákon“; keďže Vietnam na túto výzvu 
nezareagoval; keďže Vietnam 
neakceptoval žiadne z odporúčaní na 
zmenu či zrušenie nepatričných opatrení v 
trestnom zákone, ktoré boli sformulované 
v rámci všeobecného pravidelného 
preskúmania v marci 2019;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Jude Kirton-Darling

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže v súvislosti s Vietnamom je 
stále zdrojom znepokojenia problém 
nútenej práce väzňov; keďže vietnamské 
Národné zhromaždenie skritizovalo v 
auguste 2019 nedávne rozhodnutie 
Ministerstva verejnej bezpečnosti 
Vietnamu vyslať 7 000 väzňov, aby 
pracovali pre súkromné spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Jude Kirton-Darling

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A d (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ad. keďže Vietnam oddialil 
harmonogram ratifikácie základných 
dohovorov MOP, takže s ratifikáciou 
dohovoru č. 87 sa teraz počíta v roku 
2023, a nie v roku 2020, ako pôvodne 
uviedol vietnamský veľvyslanec pri EÚ 
20. februára 2018 na schôdzi Výboru 
Európskeho parlamentu pre 
medzinárodný obchod;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže ide o druhú dvojstrannú 
obchodnú dohodu uzavretú medzi EÚ a 
členským štátom združenia ASEAN a 
dôležitý krok k medziregionálnej dohode o 
voľnom obchode; keďže táto dohoda 
spolu s dohodou o voľnom obchode medzi 
EÚ a Singapurskou republikou, súhlas s 
ktorou Parlament udelil 13. februára 
2019, bude slúžiť aj ako kritérium pre 
dohody, o ktorých EÚ v súčasnosti rokuje 
s ďalšími hlavnými ekonomikami 
združenia ASEAN;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 29
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže ide o druhú dvojstrannú 
obchodnú dohodu uzavretú medzi EÚ a 
členským štátom združenia ASEAN a 
dôležitý krok k medziregionálnej dohode o 
voľnom obchode; keďže táto dohoda spolu 
s dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a 
Singapurskou republikou, súhlas s ktorou 
Parlament udelil 13. februára 2019, bude 
slúžiť aj ako kritérium pre dohody, o 
ktorých EÚ v súčasnosti rokuje s ďalšími 
hlavnými ekonomikami združenia 
ASEAN;

B. keďže ide o druhú dvojstrannú 
obchodnú dohodu uzavretú medzi EÚ a 
členským štátom združenia ASEAN; 
keďže hrozí, že táto dohoda spolu s 
dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a 
Singapurskou republikou, súhlas s ktorou 
Parlament udelil 13. februára 2019, bude 
slúžiť aj ako kritérium pre dohody, o 
ktorých EÚ v súčasnosti rokuje s ďalšími 
hlavnými ekonomikami združenia 
ASEAN;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže sa predpokladá, že 90 % 
budúceho svetového hospodárskeho rastu 
sa vytvorí mimo Európy, najmä v Ázii;

C. keďže sa predpokladá, že 90 % 
budúceho svetového hospodárskeho rastu 
sa vytvorí mimo Európy, zo značnej časti v 
Ázii;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže Vietnam sa stal členom 
WTO v roku 2007 a v súčasnosti je jedným 
z najotvorenejších hospodárstiev na svete a 

D. keďže Vietnam sa stal členom 
WTO v roku 2007 a v súčasnosti je jedným 
z najotvorenejších hospodárstiev na svete a 
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zástancom voľného obchodu, čo dokazuje 
jeho 16 obchodných dohôd s 56 krajinami;

zástancom voľného obchodu, čo dokazuje 
jeho 16 obchodných dohôd s 56 krajinami; 
uznáva, že EÚ a Vietnam majú naďalej 
výrazne odlišný postoj k politickým a 
občianskym právam, odporúčaniam 
medzinárodných orgánov pre ľudské 
práva určených Vietnamu a tiež 
k vykonávaniu uvedených odporúčaní; 
uznáva, že sloboda prejavu je vo Vietname 
obmedzená;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Jörgen Warborn

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže Vietnam sa stal členom 
WTO v roku 2007 a v súčasnosti je jedným 
z najotvorenejších hospodárstiev na svete 
a zástancom voľného obchodu, čo 
dokazuje jeho 16 obchodných dohôd s 56 
krajinami;

D. keďže Vietnam sa stal členom 
WTO v roku 2007 a v súčasnosti je 
otvoreným hospodárstvom a zástancom 
voľného obchodu, čo dokazuje jeho 16 
obchodných dohôd s 56 krajinami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže Vietnam je zakladajúcim 
členom komplexnej a progresívnej dohody 
o transpacifickom partnerstve (CPTPP) a 
stranou prebiehajúcich rokovaní o 
Regionálnom všeobecnom hospodárskom 
partnerstve (RCEP);

E. keďže Vietnam je zakladajúcim 
členom komplexnej a progresívnej dohody 
o transpacifickom partnerstve (CPTPP) a 
stranou prebiehajúcich rokovaní o 
Regionálnom všeobecnom hospodárskom 
partnerstve (RCEP); keďže Vietnam sa v 
rámci CPTPP ešte pred odstúpením USA 
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od tejto dohody zaviazal, že pracovníkom 
umožní založiť nezávislé odbory do 
piatich rokov od jej ratifikácie; keďže v 
znení dohody sa uvádzali aj konkrétne 
ustanovenia vietnamského zákonníka 
práce, ktoré v záujme splnenia vytýčených 
záväzkov treba zmeniť;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže Vietnam je zakladajúcim 
členom komplexnej a progresívnej dohody 
o transpacifickom partnerstve (CPTPP) a 
stranou prebiehajúcich rokovaní o 
Regionálnom všeobecnom hospodárskom 
partnerstve (RCEP);

E. keďže Vietnam je zakladajúcim 
členom komplexnej a progresívnej dohody 
o transpacifickom partnerstve (CPTPP) a 
stranou nedávno uzavretých rokovaní o 
Regionálnom všeobecnom hospodárskom 
partnerstve (RCEP);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Jude Kirton-Darling

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže Vietnam je prosperujúce, 
konkurencieschopné a prepojené 
hospodárstvo s takmer 100 miliónmi 
obyvateľov, rastúcou strednou triedou a 
mladou a dynamickou pracovnou silou;

F. keďže Vietnam je prosperujúce, 
konkurencieschopné a prepojené 
hospodárstvo s takmer 100 miliónmi 
obyvateľov, rastúcou strednou triedou a 
mladou a dynamickou pracovnou silou, aj 
keď zostáva ekonomikou s nízkymi a so 
strednými príjmami, ktorá čelí 
špecifickým rozvojovým výzvam, čo 
dokazuje jeho pozícia v indexe ľudského 
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rozvoja rozvojového programu OSN 
(UNDP), kde mu v súčasnosti spomedzi 
189 krajín patrí 116. miesto;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže Vietnam je takisto jednou z 
najrýchlejšie sa rozvíjajúcich krajín 
združenia ASEAN s priemernou mierou 
rastu HDP za obdobie 2000 – 2018 
približne 6,51 %;

G. keďže Vietnam je takisto jednou z 
najrýchlejšie sa rozvíjajúcich krajín 
združenia ASEAN s priemernou mierou 
rastu HDP za obdobie 2000 – 2018 
približne 6,51 %; keďže v nasledujúcich 
rokoch sa vo Vietname očakáva podobne 
výrazná miera rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Iuliu Winkler

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže EÚ je v súčasnosti tretím 
najväčším obchodným partnerom 
Vietnamu po Číne a Južnej Kórei a druhým 
najväčším vývozným trhom po USA; 
keďže vývoz z EÚ do krajiny za 
posledných desať rokov rastie ročne v 
priemere o 5 – 7 %;

H. keďže EÚ je v súčasnosti tretím 
najväčším obchodným partnerom 
Vietnamu po Číne a Južnej Kórei a druhým 
najväčším vývozným trhom po USA; 
keďže vývoz z EÚ do krajiny za 
posledných desať rokov rastie ročne podľa 
odhadov v priemere o 5 – 7 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
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Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže Komisia dospela v rámci 
posúdenia hospodárskeho vplyvu k 
záveru, že „firmy z EÚ by do roku 2035 
mali zaznamenať nárast vývozu 8 mld. 
EUR, zatiaľ čo vietnamský vývoz do EÚ 
by mal podľa očakávaní narásť o 15 mld. 
EUR“, čo by ešte viac prehĺbilo obchodný 
deficit EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže v posúdení vplyvu tejto 
dohody o voľnom obchode sa však 
predpokladá, že deficit EÚ s Vietnamom, 
ktorý v súčasnosti predstavuje približne 30 
miliárd EUR ročne, sa do roku 2035 zvýši 
v dôsledku zrušenia ciel a necolných 
prekážok;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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Ha. keďže príležitosti, ktoré táto 
dohoda ponúka,  je dôležité 
maximalizovať čo najinkluzívnejším 
spôsobom pre podniky, najmä MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hb. keďže zvolená predsedníčka 
Ursula von der Leyen v poverovacom liste 
adresovanom všetkým dezignovaným 
komisárom vyžadovala, aby každý komisár 
v rámci svojej oblasti pôsobnosti 
zabezpečil plnenie cieľov udržateľného 
rozvoja OSN;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hb. keďže Vietnam ratifikoval 
Medzinárodný pakt o občianskych 
a politických právach v roku 1982; keďže 
jeho vykonávanie je stále z veľkej časti 
nedostatočné, ako informujú mnohé 
medzinárodné organizácie a mimovládne 
organizácie;

Or. en



PE643.175v02-00 22/115 AM\1192586SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 43
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hc. keďže Rada sa opakovane domáha 
súdržnosti politík, začlenenia ľudských 
práv do posúdení vplyvu odvetvových 
politík EÚ, ako je obchod, a 
zintenzívnenia úsilia EÚ o podporu 
bezpečného a priaznivého prostredia, v 
ktorom môže občianska spoločnosť a 
nezávislé médiá prosperovať; keďže Rada 
zdôrazňuje, že prístup k účinným 
prostriedkom nápravy pre obete 
porušovania ľudských práv v oblasti 
podnikania má zásadný význam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hc. keďže 1. januára 2019 nadobudol 
účinnosť nový zákon o kybernetickej 
bezpečnosti, ktorý teoreticky obmedzuje 
priestor na pokojné uplatňovanie slobody 
prejavu a predstavuje značné výzvy pre 
prevádzkovateľov internetu a sociálnych 
médií v krajine;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
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Odôvodnenie H d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hd. keďže Rada zdôrazňuje, že je v 
záujme EÚ, aby naďalej zohrávala 
vedúcu úlohu pri plnení Agendy 2030 
koherentným, komplexným a účinným 
spôsobom, [vzhľadom na to, že ide o] 
ústrednú prioritou EÚ v záujme jej 
občanov a na podporu jej dôveryhodnosti 
v rámci Európy i celosvetovo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hd. keďže Európska služba pre 
vonkajšiu činnosť opakovane upozorňuje 
na negatívny trend vo vývoji ľudských 
práv vo Vietname, aktuálne napríklad 
v rámci 8. dialógu o ľudských právach 
medzi EÚ a Vietnamom v marci 2019 a vo 
vyhláseniach z mája 2019 a júna 2019;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

He. keďže Európsky parlament 
zdôrazňuje, že podpora demokratických 
systémov a snahy o slobodu národov by 
mali byť aj naďalej hlavnými zásadami 
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týkajúcimi sa hospodárskych záujmov EÚ 
a že pri tovare, ktorý sa uvádza na trh na 
jej území v rámci etických certifikačných 
systémov, sa nesmie využívať nútená a 
detská práca;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H f (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hf. keďže Európsky parlament 
dôrazne vyzýva na systematické 
začleňovanie doložiek o ľudských právach 
do všetkých medzinárodných dohôd medzi 
EÚ a tretími krajinami vrátane 
obchodných a investičných dohôd, ktoré 
boli uzavreté a majú sa uzavrieť; keďže 
EP na jednej strane požaduje, aby sa pred 
uzavretím akejkoľvek rámcovej dohody 
vytvorili mechanizmy monitorovania ex 
ante, ktoré budú podmienkou uzavretia 
takejto dohody ako jej základný prvok, a 
na druhej strane požaduje mechanizmy 
monitorovania ex post, ktoré umožnia 
prijať konkrétne opatrenia v reakcii na 
porušenia týchto doložiek;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H g (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hg. keďže na začiatku rokovaní 
o dohode o partnerstve a spolupráci medzi 
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EÚ a Vietnamom v roku 2013 bolo vo 
Vietname 75 väzňov svedomia, do 
nadobudnutia platnosti dohody ich počet 
narástol na 86 osôb a v roku 2019 
predstavoval 128 osôb; keďže na situáciu 
v oblasti ľudských práv sa pravidelne 
upozorňovalo, napríklad aj v rámci 
dvojstranného dialógu o ľudských 
právach, no bez výrazného pokroku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H h (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hh. keďže Európska služba pre 
vonkajšiu činnosť upozornila v máji 2019, 
mesiac pred podpísaním dohody o 
voľnom obchode/IPA, na „rozsiahle 
presadzovanie ustanovení trestného 
zákona z roku 2015 týkajúcich sa 
národnej bezpečnosti a trvalo negatívny 
trend stíhania a ukladania trestov 
vietnamským občanom, a to aj za pokojné 
vyjadrenie svojich názorov online, [ktoré 
sú] priamym porušením medzinárodných 
záväzkov, ktoré prijal samotný Vietnam 
[v rámci vietnamskej ústavy, Všeobecnej 
deklarácie ľudských práv a 
Medzinárodného paktu o občianskych a 
politických právach] a ktorých plné 
dodržiavanie Európska únia očakáva“[1]; 
[1] https://eeas.europa.eu/delegations/viet
nam/62647/statement-behalf-eu-
ambassador-vietnam-recent-convictions-
ms-vu-thi-dung-and-ms-nguyen-thi_en

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
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Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H i (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hi. keďže počas poslednej kontroly v 
marci 2019, ktorú vykonala OSN v rámci 
všeobecného pravidelného preskúmania, 
Vietnam oficiálne zamietol všetky 
odporúčania, aby prijal konkrétne kroky 
na zlepšenie svojich výsledkov v oblasti 
ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H j (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hj. keďže v indexe právneho štátu[1] 
organizácie World Justice Project za rok 
2019 patrí Vietnamu spomedzi 126 
posudzovaných krajín 81. miesto 
z hľadiska otvoreného vládnutia (ktoré sa 
hodnotí na základe týchto kritérií: 
zverejnené zákony a údaje o vláde 
a verejnej správe, právo na informácie, 
účasť občanov a mechanizmy podávania 
sťažností); 
[1] https://worldjusticeproject.org/our-
work/research-and-data/wjp-rule-law-
index-2019

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
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Odôvodnenie H k (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hk. keďže podľa svetového indexu 
slobody tlače za rok 2019[1], ktorý zostavili 
Reportéri bez hraníc, patrí Vietnamu 
spomedzi 180 krajín 176. miesto; keďže 
toto slabé umiestnenie možno vysvetliť 
skutočnosťou, že v dôsledku prísneho 
použitia článkov 79, 88 a 258 trestného 
zákona, podľa ktorých za „protištátnu 
propagandu“ a „zneužívanie práv na 
slobodu a demokraciu s cieľom ohroziť 
záujmy štátu“ hrozia dlhé tresty odňatia 
slobody, bolo uväznených približne 
tridsať novinárov, resp. blogerov; [1] 
https://rsf.org/en/ranking_table

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H l (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hl. keďže približne 1,75 milióna 
pracujúcich detí, teda 9,6 % detskej 
populácie Vietnamu, je kategorizovaných 
ako „detskí pracovníci“, pričom 67 % 
z nich pracuje v 
poľnohospodárstve, 15,7 % v oblasti 
stavebníctva/výroby a 16,7 % v oblasti 
služieb[1]; keďže do decembra 2019 sa 
očakáva aktualizácia týchto údajov a plán 
na skoncovanie s nútenou prácou, 
moderným otroctvom a obchodovaním 
s ľuďmi do roku 2030; keďže zvolená 
predsedníčka Ursula von der Leyen 
vyzdvihla prístup nulovej tolerancie k 
detskej práci ako základnú a prierezovú 
zásadu Európskej komisie; 
[1] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/pu
blic/---asia/---ro-bangkok/---ilo-
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hanoi/documents/publication/wcms_2378
33.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H m (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hm. keďže Európsky parlament prijal 
v roku 2011 uznesenie o predĺžení 
preferenčných ciel na textil dovážaný 
z Uzbekistanu, v ktorom pripomenul, že 
„na základe zásad a cieľov vonkajšej 
činnosti Únie má Únia ako jeden z 
hlavných obchodných partnerov a hlavný 
dovozca [...] morálnu povinnosť využiť 
svoj vplyv“, a preto dohodu nemožno 
považovať za čisto obchodno-investičnú 
dohodu, pokiaľ existujú obavy týkajúce sa 
ľudských práv; keďže skutočnosť, že od 
začatia rokovaní v roku 2012 došlo 
k zhoršeniu situácie napriek 
nadobudnutiu platnosti DPS v roku 2016, 
vedie k podobnému záveru
;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H n (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hn. keďže v roku 2017 bola Vietnamu 
udelená tzv. žltá karta podľa nariadenia 
Rady (ES) č. 1005/2008, ktorým sa 
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ustanovuje systém Spoločenstva na 
zabraňovanie nezákonnému, 
nenahlásenému a neregulovanému 
rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho 
odstránenie; keďže táto neudržateľná 
praktika predstavuje porušenie článku 
13.9 kapitoly o obchode a udržateľnom 
rozvoji; keďže Vietnam v súčasnosti 
v tejto veci spolupracuje s EÚ na základe 
9 odporúčaní, ktoré vyplývajú z postupu 
žltej karty, a nedávno prijal nový rámcový 
zákon o rybolove spolu s jeho 
vykonávacími vyhláškami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H o (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ho. keďže Rada a Európsky parlament 
zdôrazňujú význam včasnej dostupnosti 
generických a biologicky podobných 
liekov s cieľom zvýšiť hospodársku súťaž, 
znížiť ceny, uľahčiť prístup pacientov k 
farmaceutickej liečbe a zlepšiť 
udržateľnosť štátnych systémov 
zdravotnej starostlivosti; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek -1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1. konštatuje, že v súčasnom kontexte 
zvyšovania protekcionizmu a 
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odôvodnených obáv občanov, pokiaľ ide o 
zmenu klímy a nespravodlivú 
globalizáciu, zastarané obchodné dohody 
už nie sú udržateľné, a vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že EÚ premeškala 
príležitosť, aby v týchto náročných časoch 
zaradila do tejto dohody o voľnom 
obchode prísnejšie ustanovenia v oblasti 
ľudských práv a udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom 
obchode medzi EÚ a Vietnamom je 
najkomplexnejšou a najambicióznejšou 
dohodou, ktorá bola doteraz uzatvorená 
medzi EÚ a rozvojovou krajinou a slúži 
ako referenčný bod angažovanosti EÚ v 
rozvojových krajinách;

1. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom 
obchode medzi EÚ a Vietnamom je 
najkomplexnejšou dohodou, ktorá bola 
doteraz uzatvorená medzi EÚ a rozvojovou 
krajinou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Iuliu Winkler

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom 
obchode medzi EÚ a Vietnamom je 
najkomplexnejšou a najambicióznejšou 
dohodou, ktorá bola doteraz uzatvorená 
medzi EÚ a rozvojovou krajinou a slúži 
ako referenčný bod angažovanosti EÚ v 

1. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom 
obchode medzi EÚ a Vietnamom je 
najkomplexnejšou a najambicióznejšou 
dohodou, ktorá bola doteraz uzatvorená 
medzi EÚ a rozvojovou krajinou, a slúži 
ako referenčný bod angažovanosti EÚ v 
rozvojových krajinách, najmä v regióne 
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rozvojových krajinách; ASEAN;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Jörgen Warborn

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom 
obchode medzi EÚ a Vietnamom je 
najkomplexnejšou a najambicióznejšou 
dohodou, ktorá bola doteraz uzatvorená 
medzi EÚ a rozvojovou krajinou a slúži 
ako referenčný bod angažovanosti EÚ v 
rozvojových krajinách;

1. víta skutočnosť, že dohoda o 
voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom 
je najkomplexnejšou a najambicióznejšou 
dohodou, ktorá bola doteraz uzatvorená 
medzi EÚ a rozvojovou krajinou, a mala 
by slúžiť ako referenčný bod 
angažovanosti EÚ v rozvojových 
krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom 
obchode medzi EÚ a Vietnamom je 
najkomplexnejšou a najambicióznejšou 
dohodou, ktorá bola doteraz uzatvorená 
medzi EÚ a rozvojovou krajinou a slúži 
ako referenčný bod angažovanosti EÚ v 
rozvojových krajinách;

1. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom 
obchode medzi EÚ a Vietnamom je 
najkomplexnejšou a najambicióznejšou 
dohodou, ktorá bola doteraz uzatvorená 
medzi EÚ a rozvojovou krajinou; 
pripomína, že Vietnam je stále 
prijímateľom v rámci všeobecného 
systému preferencií EÚ (VSP);

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 63
Daniel Caspary

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom 
obchode medzi EÚ a Vietnamom je 
najkomplexnejšou a najambicióznejšou 
dohodou, ktorá bola doteraz uzatvorená 
medzi EÚ a rozvojovou krajinou a slúži 
ako referenčný bod angažovanosti EÚ v 
rozvojových krajinách;

1. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom 
obchode medzi EÚ a Vietnamom je 
najkomplexnejšou, najmodernejšou a 
najambicióznejšou dohodou, ktorá bola 
doteraz uzatvorená medzi EÚ a rozvojovou 
krajinou, a slúži ako referenčný bod 
angažovanosti EÚ v rozvojových 
krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína, že Vietnam je krajinou, 
ktorá využíva výhody všeobecného 
systému preferencií (VSP) a že obchodná 
bilancia obchodu medzi EÚ a Vietnamom 
je z hľadiska Európskej únie pasívna s 
hodnotou dovozu z Vietnamu vo výške 
38,2 miliardy EUR a s hodnotou vývozu 
len 11,1 miliardy EUR v roku 2018;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 65
Jörgen Warborn

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že rokovania sa začali v 
júni 2012 a skončili sa v decembri 2015 po 
14 rokovacích kolách, a vyjadruje 
poľutovanie nad následným oneskorením 
pri predkladaní dohody na podpis a 
ratifikáciu;

2. konštatuje, že rokovania sa začali v 
júni 2012 a skončili sa v decembri 2015 po 
14 rokovacích kolách, a vyjadruje 
poľutovanie nad následným oneskorením 
pri predkladaní dohody na podpis a 
ratifikáciu, najmä nad oneskorením Rady 
v súvislosti so žiadosťou o udelenie 
súhlasu Európskeho parlamentu 
v dostatočnom predstihu pred európskymi 
voľbami;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že rokovania sa začali v 
júni 2012 a skončili sa v decembri 2015 po 
14 rokovacích kolách, a vyjadruje 
poľutovanie nad následným oneskorením 
pri predkladaní dohody na podpis a 
ratifikáciu;

2. konštatuje, že rokovania sa začali v 
júni 2012 a skončili sa v decembri 2015 po 
14 rokovacích kolách, a vyjadruje 
poľutovanie nad následným oneskorením 
pri predkladaní dohody na podpis a 
ratifikáciu; domnieva sa, že všetky ďalšie 
oneskorenia môžu výrazne oslabiť 
geostrategické ambície EÚ v regióne 
ASEAN;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že rokovania sa začali v 
júni 2012 a skončili sa v decembri 2015 po 

2. konštatuje, že rokovania sa začali v 
júni 2012 a skončili sa v decembri 2015 po 
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14 rokovacích kolách, a vyjadruje 
poľutovanie nad následným oneskorením 
pri predkladaní dohody na podpis a 
ratifikáciu;

14 rokovacích kolách, a vyjadruje 
poľutovanie nad rozhodnutím Komisie 
nevykonať posúdenie vplyvu na ľudské 
práva napriek tomu, že medzi uzatvorením 
zmluvy na politickej úrovni a podpisom 
dohôd prešli 4 roky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Emmanuel Maurel, Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že rokovania sa začali v 
júni 2012 a skončili sa v decembri 2015 po 
14 rokovacích kolách, a vyjadruje 
poľutovanie nad následným oneskorením 
pri predkladaní dohody na podpis a 
ratifikáciu;

2. konštatuje, že rokovania sa začali v 
júni 2012 a skončili sa v decembri 2015 po 
14 rokovacích kolách, no vyjadruje 
želanie, aby členovia výboru INTA a 
Európsky parlament ako celok mali 
k dispozícii dostatok času na podrobné 
štúdium tejto dohody, keďže nie sú 
zodpovední za tieto oneskorenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Jude Kirton-Darling

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že rokovania sa začali v 
júni 2012 a skončili sa v decembri 2015 po 
14 rokovacích kolách, a vyjadruje 
poľutovanie nad následným oneskorením 
pri predkladaní dohody na podpis a 
ratifikáciu;

2. konštatuje, že rokovania sa začali v 
júni 2012 a skončili sa v decembri 2015 po 
14 rokovacích kolách;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 70
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že Vietnam je 
zakladajúcim členom colného režimu 
pasívny zušľachťovací styk (TPP) a v 
súčasnosti sa zúčastňuje na rokovaniach 
o Regionálnom všeobecnom 
hospodárskom partnerstve (RCEP); 
pokiaľ ide o združenie ASEAN, treba 
pripomenúť, že Vietnam uzavrel viacero 
dohôd o voľnom obchode s krajinami 
tohto regiónu; z tohto dôvodu poukazuje 
na potenciálne riziko dovozu výrobkov, 
najmä poľnohospodárskych produktov, 
neistého pôvodu z Vietnamu; 
pochádzajúcich aj z krajín, s ktorými 
Európa nemá priame dohody; preto 
podčiarkuje význam uplatňovania 
účinných kontrolných systémov na 
zaručenie bezpečnosti a pôvodu výrobkov 
dovážaných z Vietnamu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 71
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje hospodársky a 
strategický význam tejto dohody, keďže 
EÚ a Vietnam majú spoločný program a 
spoločné hodnoty, ktorých cieľom je 
stimulovať rast a zamestnanosť, posilniť 
konkurencieschopnosť, bojovať proti 
chudobe a dosiahnuť pokrok v plnení 

vypúšťa sa
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cieľov udržateľného rozvoja;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje hospodársky a 
strategický význam tejto dohody, keďže 
EÚ a Vietnam majú spoločný program a 
spoločné hodnoty, ktorých cieľom je 
stimulovať rast a zamestnanosť, posilniť 
konkurencieschopnosť, bojovať proti 
chudobe a dosiahnuť pokrok v plnení 
cieľov udržateľného rozvoja;

3. zdôrazňuje hospodársky a 
strategický význam tejto dohody, keďže 
EÚ a Vietnam majú spoločný program a 
spoločné hodnoty, ktorých cieľom je 
stimulovať rast a zamestnanosť, posilniť 
konkurencieschopnosť, bojovať proti 
chudobe a dosiahnuť pokrok v plnení 
cieľov udržateľného rozvoja; zdôrazňuje 
geopolitické hľadiská, pre ktoré sú 
partneri EÚ na Ďalekom východe 
kľúčovými aktérmi pre spoluprácu 
v zložitom miestnom geoekonomickom 
prostredí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Jude Kirton-Darling

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje hospodársky a 
strategický význam tejto dohody, keďže 
EÚ a Vietnam majú spoločný program a 
spoločné hodnoty, ktorých cieľom je 
stimulovať rast a zamestnanosť, posilniť 
konkurencieschopnosť, bojovať proti 
chudobe a dosiahnuť pokrok v plnení 

3. zdôrazňuje hospodársky a 
strategický význam tejto dohody, ktorej 
úspech závisí od schopnosti zladiť 
program a hodnoty EÚ a Vietnamu 
z pohľadu udržateľného rozvoja, teda 
stimulovať rast a zamestnanosť, posilniť 
konkurencieschopnosť, bojovať proti 
chudobe, dosiahnuť pokrok v plnení cieľov 
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cieľov udržateľného rozvoja; udržateľného rozvoja a podporovať práva 
pracovníkov a základné slobody;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje hospodársky a 
strategický význam tejto dohody, keďže 
EÚ a Vietnam majú spoločný program a 
spoločné hodnoty, ktorých cieľom je 
stimulovať rast a zamestnanosť, posilniť 
konkurencieschopnosť, bojovať proti 
chudobe a dosiahnuť pokrok v plnení 
cieľov udržateľného rozvoja;

3. zdôrazňuje hospodársky a 
strategický význam tejto dohody, keďže 
EÚ a Vietnam majú spoločný program, 
ktorého cieľom je stimulovať rast a 
zamestnanosť, posilniť 
konkurencieschopnosť, bojovať proti 
chudobe a dosiahnuť pokrok v plnení 
cieľov udržateľného rozvoja; 
a presadzovať medzinárodný 
multilaterálny obchodný systém založený 
na pravidlách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje hospodársky a 
strategický význam tejto dohody, keďže 
EÚ a Vietnam majú spoločný program a 
spoločné hodnoty, ktorých cieľom je 
stimulovať rast a zamestnanosť, posilniť 
konkurencieschopnosť, bojovať proti 
chudobe a dosiahnuť pokrok v plnení 
cieľov udržateľného rozvoja;

3. zdôrazňuje hospodársky a 
strategický význam tejto dohody, keďže 
EÚ a Vietnam majú spoločné ciele – 
stimulovať rast a zamestnanosť, posilniť 
konkurencieschopnosť, bojovať proti 
chudobe a dosiahnuť pokrok v plnení 
cieľov udržateľného rozvoja – a keďže 
Vietnam sa usiluje znížiť svoju závislosť 
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od Číny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Daniel Caspary

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje hospodársky a 
strategický význam tejto dohody, keďže 
EÚ a Vietnam majú spoločný program a 
spoločné hodnoty, ktorých cieľom je 
stimulovať rast a zamestnanosť, posilniť 
konkurencieschopnosť, bojovať proti 
chudobe a dosiahnuť pokrok v plnení 
cieľov udržateľného rozvoja;

3. zdôrazňuje hospodársky a 
strategický význam tejto dohody, keďže 
EÚ a Vietnam majú spoločný program a 
spoločné hodnoty, ktorých cieľom je 
stimulovať rast a zamestnanosť, posilniť 
konkurencieschopnosť, bojovať proti 
chudobe, podporiť medzinárodný obchod 
založený na pravidlách a dosiahnuť 
pokrok v plnení cieľov udržateľného 
rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje hospodársky a 
strategický význam tejto dohody, keďže 
EÚ a Vietnam majú spoločný program a 
spoločné hodnoty, ktorých cieľom je 
stimulovať rast a zamestnanosť, posilniť 
konkurencieschopnosť, bojovať proti 
chudobe a dosiahnuť pokrok v plnení 
cieľov udržateľného rozvoja;

3. zdôrazňuje hospodársky a 
strategický význam partnerstva, keďže EÚ 
a Vietnam majú spoločný program, 
ktorého cieľom je stimulovať rast a 
zamestnanosť, posilniť 
konkurencieschopnosť, bojovať proti 
chudobe a splniť ciele udržateľného 
rozvoja;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 78
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
v mene skupiny ECR

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje hospodársky a 
strategický význam tejto dohody, keďže 
EÚ a Vietnam majú spoločný program a 
spoločné hodnoty, ktorých cieľom je 
stimulovať rast a zamestnanosť, posilniť 
konkurencieschopnosť, bojovať proti 
chudobe a dosiahnuť pokrok v plnení 
cieľov udržateľného rozvoja;

3. zdôrazňuje hospodársky a 
strategický význam a hodnotu tejto 
dohody, keďže EÚ a Vietnam majú 
spoločný program a spoločné hodnoty, 
ktorých cieľom je stimulovať rast a 
zamestnanosť, posilniť 
konkurencieschopnosť, bojovať proti 
chudobe a dosiahnuť pokrok v plnení 
cieľov udržateľného rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Tiziana Beghin

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje hospodársky a 
strategický význam tejto dohody, keďže 
EÚ a Vietnam majú spoločný program a 
spoločné hodnoty, ktorých cieľom je 
stimulovať rast a zamestnanosť, posilniť 
konkurencieschopnosť, bojovať proti 
chudobe a dosiahnuť pokrok v plnení 
cieľov udržateľného rozvoja;

3. zdôrazňuje hospodársky a 
strategický význam tejto dohody, keďže 
EÚ a Vietnam majú spoločný program, 
ktorého cieľom je stimulovať rast a 
zamestnanosť, posilniť 
konkurencieschopnosť, bojovať proti 
chudobe a dosiahnuť pokrok v plnení 
cieľov udržateľného rozvoja;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 80
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že obchodné dohody 
EÚ by sa mali slúžiť udržateľnému 
rozvoju v prospech občanov a ochrane 
spotrebiteľov, pracovníkov a životného 
prostredia, vytváraniu dôstojných 
pracovných miest, boju proti praniu 
špinavých peňazí, proti daňovým únikom 
a proti financovaniu terorizmu, 
dodržiavaniu noriem EÚ, ochrane 
verejných služieb a rešpektovaniu 
demokratických postupov a zároveň 
posilneniu vývozných možností EÚ; je 
preto nanajvýš dôležité zásadne zmeniť 
súčasný obchodný model a klásť na 
udržateľnosť rovnaký dôraz ako na 
hospodárske záujmy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
v mene skupiny ECR

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje význam dohody z 
hľadiska konkurencieschopnosti 
podnikov z EÚ v regióne; konštatuje, že 
európske spoločnosti čelia zvýšenej 
konkurencii krajín, s ktorými už má 
Vietnam uzatvorené dohody o voľnom 
obchode, najmä Komplexnú a 
progresívnu dohodu o transpacifickom 
partnerstve (CPTPP);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Saskia Bricmont
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Návrh uznesenia
Odsek 3 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa 
zákon o kybernetickej bezpečnosti 
zosúladil s medzinárodnými záväzkami 
Vietnamu v oblasti ľudských práv v 
dostatočnom predstihu pred ratifikáciou 
dohody zo strany EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 3 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3c. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že napriek opakovaným 
požiadavkám Európskeho parlamentu a 
vážnym obavám v súvislosti s ochranou 
ľudských práv vo Vietname nebolo pred 
začatím rokovaní vykonané žiadne 
posúdenie vplyvu na ľudské práva, najmä 
v nadväznosti na rozhodnutie európskej 
ombudsmanky z 26. februára 2016, v 
ktorom dospela k záveru, že odmietnutie 
Európskej komisie vykonať 
predchádzajúce posúdenie vplyvu dohody 
o voľnom obchode medzi EÚ a 
Vietnamom je neodôvodnené a 
predstavuje prípad nesprávneho úradného 
postupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Christophe Hansen
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Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. je presvedčený, že dohoda povedie 
k ďalšiemu pokroku k stanoveniu 
vysokých noriem a pravidiel v regióne 
ASEAN, čo pomôže pripraviť pôdu pre 
budúcu medziregionálnu obchodnú a 
investičnú dohodu; zdôrazňuje, že dohoda 
vysiela silný signál aj v prospech 
otvoreného a voľného obchodu v časoch 
protekcionistických tendencií a 
spochybňovania mnohostranného obchodu 
založeného na pravidlách;

4. je presvedčený, že dohoda povedie 
k ďalšiemu pokroku pri vytyčovaní 
prísnych noriem a pravidiel v regióne 
ASEAN, čo pomôže pripraviť pôdu pre 
budúcu medziregionálnu obchodnú a 
investičnú dohodu; zdôrazňuje, že dohoda 
vysiela silný signál aj v prospech 
otvoreného a voľného obchodu v časoch 
protekcionistických tendencií a 
spochybňovania mnohostranného obchodu 
založeného na pravidlách; zdôrazňuje, že 
z nedávneho uzatvorenia rokovaní 
o dohode o Regionálnom všeobecnom 
hospodárskom partnerstve (RCEP) 
vedených na základe rokovacieho textu 
a z nadobudnutia platnosti Komplexnej a 
progresívnej dohody o transpacifickom 
partnerstve (CPTPP) 30. decembra 2018 
(Vietnam je zmluvnou stranou oboch 
týchto dohôd) vyplýva pre EÚ zvýšená 
geopolitická a hospodárska potreba 
posilniť svoju angažovanosť v regióne 
ASEAN;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. je presvedčený, že dohoda povedie 
k ďalšiemu pokroku k stanoveniu 
vysokých noriem a pravidiel v regióne 
ASEAN, čo pomôže pripraviť pôdu pre 
budúcu medziregionálnu obchodnú a 
investičnú dohodu; zdôrazňuje, že dohoda 
vysiela silný signál aj v prospech 

4. je presvedčený, že dohoda povedie 
k ďalšiemu pokroku pri vytyčovaní 
prísnych noriem a pravidiel v regióne 
ASEAN, čo pomôže pripraviť pôdu pre 
budúcu medziregionálnu obchodnú a 
investičnú dohodu; zdôrazňuje, že dohoda 
vysiela silný signál aj v prospech 
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otvoreného a voľného obchodu v časoch 
protekcionistických tendencií a 
spochybňovania mnohostranného obchodu 
založeného na pravidlách;

otvoreného a voľného obchodu v časoch 
protekcionistických tendencií a 
spochybňovania mnohostranného obchodu 
založeného na pravidlách; poukazuje na 
to, že táto dohoda pomáha EÚ posilniť jej 
prítomnosť v regióne ASEAN a umožňuje 
jej presadzovať jej normy a hodnoty v 
danom regióne; pripomína, že plne 
podporuje multilateralizmus a že je 
dôležité docieliť udržateľnú a ambicióznu 
reformu WTO, ktorá dokáže zabezpečiť 
medzinárodný obchod založený na 
pravidlách;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. je presvedčený, že dohoda povedie 
k ďalšiemu pokroku k stanoveniu 
vysokých noriem a pravidiel v regióne 
ASEAN, čo pomôže pripraviť pôdu pre 
budúcu medziregionálnu obchodnú a 
investičnú dohodu; zdôrazňuje, že dohoda 
vysiela silný signál aj v prospech 
otvoreného a voľného obchodu v časoch 
protekcionistických tendencií a 
spochybňovania mnohostranného 
obchodu založeného na pravidlách;

4. dúfa, že dohoda povedie k 
ďalšiemu pokroku, čo sa týka stanovenia 
vysokých noriem a pravidiel v regióne 
ASEAN;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 87
Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Návrh uznesenia
Odsek 4



PE643.175v02-00 44/115 AM\1192586SK.docx

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. je presvedčený, že dohoda povedie 
k ďalšiemu pokroku k stanoveniu 
vysokých noriem a pravidiel v regióne 
ASEAN, čo pomôže pripraviť pôdu pre 
budúcu medziregionálnu obchodnú a 
investičnú dohodu; zdôrazňuje, že dohoda 
vysiela silný signál aj v prospech 
otvoreného a voľného obchodu v časoch 
protekcionistických tendencií a 
spochybňovania mnohostranného obchodu 
založeného na pravidlách;

4. je presvedčený, že dohoda povedie 
k ďalšiemu pokroku pri vytyčovaní 
prísnych noriem a pravidiel v regióne 
ASEAN, čo pomôže pripraviť pôdu pre 
budúcu medziregionálnu obchodnú a 
investičnú dohodu; zdôrazňuje, že dohoda 
vysiela silný signál aj v prospech 
otvoreného a voľného obchodu v časoch 
protekcionistických tendencií a 
spochybňovania mnohostranného obchodu 
založeného na pravidlách; zdôrazňuje 
konštruktívnu angažovanosť EÚ v 
regióne ASEAN a pripomína jej 
strategický význam ako presvedčivého 
podporovateľa multilaterálneho 
obchodného systému založeného na 
pravidlách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. je presvedčený, že dohoda povedie 
k ďalšiemu pokroku k stanoveniu 
vysokých noriem a pravidiel v regióne 
ASEAN, čo pomôže pripraviť pôdu pre 
budúcu medziregionálnu obchodnú a 
investičnú dohodu; zdôrazňuje, že dohoda 
vysiela silný signál aj v prospech 
otvoreného a voľného obchodu v časoch 
protekcionistických tendencií a 
spochybňovania mnohostranného obchodu 
založeného na pravidlách;

4. je presvedčený, že dohoda povedie 
k ďalšiemu pokroku pri vytyčovaní 
prísnych noriem a pravidiel v regióne 
ASEAN, čo pomôže pripraviť pôdu pre 
budúcu medziregionálnu obchodnú a 
investičnú dohodu; zdôrazňuje, že dohoda 
vysiela silný signál aj v prospech 
otvoreného a voľného obchodu v časoch 
protekcionistických tendencií a 
spochybňovania mnohostranného obchodu 
založeného na pravidlách, no vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že v časoch silnej 
kritiky voči svetovému obchodnému 
poriadku sa nerobia žiadne zásadné 
zmeny pravidiel EÚ v oblasti liberalizácie 
obchodu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. je presvedčený, že dohoda povedie 
k ďalšiemu pokroku k stanoveniu 
vysokých noriem a pravidiel v regióne 
ASEAN, čo pomôže pripraviť pôdu pre 
budúcu medziregionálnu obchodnú a 
investičnú dohodu; zdôrazňuje, že dohoda 
vysiela silný signál aj v prospech 
otvoreného a voľného obchodu v časoch 
protekcionistických tendencií a 
spochybňovania mnohostranného 
obchodu založeného na pravidlách;

4. je presvedčený, že partnerstvo 
môže viesť k ďalšiemu pokroku pri 
vytyčovaní prísnych noriem a pravidiel v 
regióne ASEAN, no zdôrazňuje, že táto 
dohoda vysiela silný signál v prospech 
neobmedzeného obchodovania s tovarom 
v rámci súčasnej neudržateľnej a 
škodlivej globalizácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Jörgen Warborn

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. je presvedčený, že dohoda povedie 
k ďalšiemu pokroku k stanoveniu 
vysokých noriem a pravidiel v regióne 
ASEAN, čo pomôže pripraviť pôdu pre 
budúcu medziregionálnu obchodnú a 
investičnú dohodu; zdôrazňuje, že dohoda 
vysiela silný signál aj v prospech 
otvoreného a voľného obchodu v časoch 
protekcionistických tendencií a 
spochybňovania mnohostranného obchodu 
založeného na pravidlách;

4. je presvedčený, že táto dohoda 
povedie spolu s dohodou o voľnom 
obchode medzi EÚ a Singapurom k 
ďalšiemu pokroku pri vytyčovaní prísnych 
noriem a pravidiel v regióne ASEAN, čo 
pomôže pripraviť pôdu pre budúcu 
medziregionálnu obchodnú a investičnú 
dohodu; zdôrazňuje, že dohoda vysiela 
silný signál aj v prospech otvoreného a 
voľného obchodu v časoch 
protekcionistických tendencií a 
spochybňovania mnohostranného obchodu 
založeného na pravidlách;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. je presvedčený, že dohoda povedie 
k ďalšiemu pokroku k stanoveniu 
vysokých noriem a pravidiel v regióne 
ASEAN, čo pomôže pripraviť pôdu pre 
budúcu medziregionálnu obchodnú a 
investičnú dohodu; zdôrazňuje, že dohoda 
vysiela silný signál aj v prospech 
otvoreného a voľného obchodu v časoch 
protekcionistických tendencií a 
spochybňovania mnohostranného obchodu 
založeného na pravidlách;

4. je presvedčený, že dohoda povedie 
k ďalšiemu pokroku pri vytyčovaní 
prísnych noriem a pravidiel v regióne 
ASEAN, čo pomôže pripraviť pôdu pre 
budúcu medziregionálnu obchodnú a 
investičnú dohodu; zdôrazňuje, že dohoda 
vysiela silný signál aj v prospech voľného, 
spravodlivého a vzájomného obchodu v 
časoch protekcionistických tendencií a 
spochybňovania mnohostranného obchodu 
založeného na pravidlách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Jude Kirton-Darling

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. je presvedčený, že dohoda povedie 
k ďalšiemu pokroku k stanoveniu 
vysokých noriem a pravidiel v regióne 
ASEAN, čo pomôže pripraviť pôdu pre 
budúcu medziregionálnu obchodnú a 
investičnú dohodu; zdôrazňuje, že dohoda 
vysiela silný signál aj v prospech 
otvoreného a voľného obchodu v časoch 
protekcionistických tendencií a 
spochybňovania mnohostranného 
obchodu založeného na pravidlách;

4. vyjadruje nádej, že dohoda povedie 
k ďalšiemu pokroku pri vytyčovaní 
prísnych noriem a pravidiel v regióne 
ASEAN, čo pomôže pripraviť pôdu pre 
budúcu medziregionálnu obchodnú a 
investičnú dohodu; zdôrazňuje, že táto 
dohoda bola uzatvorená v kontexte 
silnejúceho protekcionizmu a závažných 
výziev pre mnohostranný obchod založený 
na pravidlách;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 93
Emmanuel Maurel, Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že dohodou sa odstráni 
viac ako 99 % všetkých ciel9; 
poznamenáva, že Vietnam po nadobudnutí 
platnosti dohody zliberalizuje 65 % 
dovozných ciel na vývoz EÚ do Vietnamu, 
pričom zvyšné clá sa postupne zrušia v 
priebehu 10 rokov; dodáva tiež, že EÚ po 
nadobudnutí platnosti dohody zliberalizuje 
71 % svojich dovozných ciel a po siedmich 
rokoch bude v bezcolnom režime 99 % 
dovozu; upozorňuje, že dohoda bude 
obsahovať aj osobitné ustanovenia týkajúce 
sa riešenia necolných prekážok vývozu 
EÚ;

5. zdôrazňuje, že dohodou sa odstráni 
viac ako 99 % všetkých ciel9; usudzuje, že 
spoločnosti z EÚ to využijú ako stimul na 
outsorcovanie závodov a pracovných 
miest z nášho územia do Vietnamu, čím 
v našom vlastnom výrobnom odvetví 
zanikne ešte viac pracovných miest, 
poznamenáva, že Vietnam po nadobudnutí 
platnosti dohody zliberalizuje 65 % 
dovozných ciel na vývoz EÚ do Vietnamu, 
pričom zvyšné clá sa postupne zrušia v 
priebehu 10 rokov; dodáva tiež, že EÚ po 
nadobudnutí platnosti dohody zliberalizuje 
71 % svojich dovozných ciel a po siedmich 
rokoch bude v bezcolnom režime 99 % 
dovozu; upozorňuje, že dohoda bude 
obsahovať aj osobitné ustanovenia týkajúce 
sa riešenia necolných prekážok vývozu 
EÚ;

_________________ _________________
9 Vývoz z EÚ do Vietnamu: 65 % ciel 
zanikne hneď po nadobudnutí platnosti 
DVO a zvyšok sa má postupne rušiť počas 
obdobia 10 rokov (napríklad v záujme 
ochrany vietnamského automobilového 
priemyslu pred európskou konkurenciou 
zostanú clá na automobily v platnosti počas 
celých 10 rokov); Vývoz z Vietnamu do 
EÚ: 71 % ciel zanikne po nadobudnutí 
platnosti DVO, zvyšok sa má postupne 
rušiť počas obdobia siedmich rokov.

9 Vývoz z EÚ do Vietnamu: 65 % ciel 
zanikne hneď po nadobudnutí platnosti 
DVO a zvyšok sa má postupne rušiť počas 
obdobia 10 rokov (napríklad v záujme 
ochrany vietnamského automobilového 
priemyslu pred európskou konkurenciou 
zostanú clá na automobily v platnosti počas 
celých 10 rokov); Vývoz z Vietnamu do 
EÚ: 71 % ciel zanikne po nadobudnutí 
platnosti DVO, zvyšok sa má postupne 
rušiť počas obdobia siedmich rokov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Iuliu Winkler, Jörgen Warborn, Massimiliano Salini
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Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že dohodou sa odstráni 
viac ako 99 % všetkých ciel9; 
poznamenáva, že Vietnam po nadobudnutí 
platnosti dohody zliberalizuje 65 % 
dovozných ciel na vývoz EÚ do Vietnamu, 
pričom zvyšné clá sa postupne zrušia v 
priebehu 10 rokov; dodáva tiež, že EÚ po 
nadobudnutí platnosti dohody zliberalizuje 
71 % svojich dovozných ciel a po siedmich 
rokoch bude v bezcolnom režime 99 % 
dovozu; upozorňuje, že dohoda bude 
obsahovať aj osobitné ustanovenia týkajúce 
sa riešenia necolných prekážok vývozu 
EÚ;

5. zdôrazňuje, že dohodou sa odstráni 
viac ako 99 % všetkých ciel9; 
poznamenáva, že Vietnam po nadobudnutí 
platnosti dohody zliberalizuje 65 % 
dovozných ciel na vývoz EÚ do Vietnamu, 
pričom zvyšné clá sa postupne zrušia v 
priebehu 10 rokov; dodáva tiež, že EÚ po 
nadobudnutí platnosti dohody zliberalizuje 
71 % svojich dovozných ciel a po siedmich 
rokoch bude v bezcolnom režime 99 % 
dovozu; upozorňuje, že dohoda bude 
obsahovať aj osobitné ustanovenia týkajúce 
sa riešenia necolných prekážok vývozu 
EÚ; domnieva sa, že dohoda o voľnom 
obchode môže pomôcť pri riešení 
obchodného deficitu EÚ s Vietnamom 
a využiť potenciál rastu krajiny združenia 
ASEAN v nasledujúcich rokoch;

_________________ _________________
9 Vývoz z EÚ do Vietnamu: 65 % ciel 
zanikne hneď po nadobudnutí platnosti 
DVO a zvyšok sa má postupne rušiť počas 
obdobia 10 rokov (napríklad v záujme 
ochrany vietnamského automobilového 
priemyslu pred európskou konkurenciou 
zostanú clá na automobily v platnosti počas 
celých 10 rokov); Vývoz z Vietnamu do 
EÚ: 71 % ciel zanikne po nadobudnutí 
platnosti DVO, zvyšok sa má postupne 
rušiť počas obdobia siedmich rokov.

9 Vývoz z EÚ do Vietnamu: 65 % ciel 
zanikne hneď po nadobudnutí platnosti 
DVO a zvyšok sa má postupne rušiť počas 
obdobia 10 rokov (napríklad v záujme 
ochrany vietnamského automobilového 
priemyslu pred európskou konkurenciou 
zostanú clá na automobily v platnosti počas 
celých 10 rokov); Vývoz z Vietnamu do 
EÚ: 71 % ciel zanikne po nadobudnutí 
platnosti DVO, zvyšok sa má postupne 
rušiť počas obdobia siedmich rokov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Daniel Caspary

Návrh uznesenia
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Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že dohodou sa odstráni 
viac ako 99 % všetkých ciel9; 
poznamenáva, že Vietnam po nadobudnutí 
platnosti dohody zliberalizuje 65 % 
dovozných ciel na vývoz EÚ do Vietnamu, 
pričom zvyšné clá sa postupne zrušia v 
priebehu 10 rokov; dodáva tiež, že EÚ po 
nadobudnutí platnosti dohody zliberalizuje 
71 % svojich dovozných ciel a po siedmich 
rokoch bude v bezcolnom režime 99 % 
dovozu; upozorňuje, že dohoda bude 
obsahovať aj osobitné ustanovenia týkajúce 
sa riešenia necolných prekážok vývozu 
EÚ;

5. zdôrazňuje, že dohodou sa odstráni 
viac ako 99 % všetkých ciel9; 
poznamenáva, že Vietnam po nadobudnutí 
platnosti dohody zliberalizuje 65 % 
dovozných ciel na vývoz EÚ do Vietnamu, 
pričom zvyšné clá sa postupne zrušia v 
priebehu 10 rokov; dodáva tiež, že EÚ po 
nadobudnutí platnosti dohody zliberalizuje 
71 % svojich dovozných ciel a po siedmich 
rokoch bude v bezcolnom režime 99 % 
dovozu; upozorňuje, že dohoda bude 
obsahovať aj osobitné ustanovenia týkajúce 
sa riešenia necolných prekážok vývozu 
EÚ, ktoré často predstavujú významnú 
prekážku pre malé a stredné podniky 
(MSP);

_________________ _________________
9 Vývoz z EÚ do Vietnamu: 65 % ciel 
zanikne hneď po nadobudnutí platnosti 
DVO a zvyšok sa má postupne rušiť počas 
obdobia 10 rokov (napríklad v záujme 
ochrany vietnamského automobilového 
priemyslu pred európskou konkurenciou 
zostanú clá na automobily v platnosti počas 
celých 10 rokov); Vývoz z Vietnamu do 
EÚ: 71 % ciel zanikne po nadobudnutí 
platnosti DVO, zvyšok sa má postupne 
rušiť počas obdobia siedmich rokov.

9 Vývoz z EÚ do Vietnamu: 65 % ciel 
zanikne hneď po nadobudnutí platnosti 
DVO a zvyšok sa má postupne rušiť počas 
obdobia 10 rokov (napríklad v záujme 
ochrany vietnamského automobilového 
priemyslu pred európskou konkurenciou 
zostanú clá na automobily v platnosti počas 
celých 10 rokov); Vývoz z Vietnamu do 
EÚ: 71 % ciel zanikne po nadobudnutí 
platnosti DVO, zvyšok sa má postupne 
rušiť počas obdobia siedmich rokov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Jörgen Warborn

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. konštatuje, že po nadobudnutí 
platnosti dohody už Vietnam nebude 
môcť využívať preferencie v rámci 
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všeobecného systému preferencií (VSP); v 
tejto súvislosti poznamenáva, že v záujme 
splnenia pravidiel pôvodu už Vietnam 
nebude môcť využívať kumuláciu od 
iných obchodných partnerov, ktorí sú 
prijímateľmi VSP v tomto regióne; 
rozhodne zdôrazňuje, že pravidlá pôvodu 
v dohodách o voľnom obchode by nemali 
zbytočne narúšať existujúce hodnotové 
reťazce, najmä s krajinami, ktoré v 
súčasnosti využívajú systémy VSP, VSP + 
alebo Všetko okrem zbraní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Tiziana Beghin

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť účinnosť a záruku kontrol, a 
to aj prostredníctvom posilnenej colnej 
spolupráce v Európe, s cieľom zabrániť 
tomu, aby dohoda neumožnila vstup 
tovaru z iných krajín na európske územie;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 98
Tiziana Beghin

Návrh uznesenia
Odsek 5 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
poľnohospodárstvo, a najmä produkcia 
určitých citlivých produktov, ako je ryža a 
obilniny, opäť čelia otvoreniu colnej kvóty 
s nulovou colnou sadzbou na dovoz 80 
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tisícov ton len počas prvých 7 rokov; v 
tejto súvislosti pripomína uplatňovanie 
ochranných doložiek týkajúcich sa ryži v 
prípade Kambodže a Mjanmarska a 
význam monitorovania dosahu zmluvy na 
vývoj produkcie ryže vo Vietname;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 99
Emmanuel Maurel, Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje zlepšený prístup k 
vietnamskému verejnému obstarávaniu 
podľa tejto dohody zodpovedajúci Dohode 
o vládnom obstarávaní (GPA), keďže 
Vietnam zatiaľ nie je členom GPA; 
zdôrazňuje, že kapitolou o vládnom 
obstarávaní v rámci tejto dohody o voľnom 
obchode sa dosiahol stupeň 
transparentnosti a procesnej spravodlivosti, 
ktorý je porovnateľný s inými DVO, ktoré 
EÚ podpísala s rozvinutými a vyspelejšími 
rozvojovými krajinami.

6. zdôrazňuje, že zlepšený prístup k 
vietnamskému verejnému obstarávaniu 
podľa tejto dohody bude po mnoho rokov 
obmedzený na najväčšie projekty, keďže 
finančné limity zostanú veľmi vysoké; 
zdôrazňuje, že kapitolou o vládnom 
obstarávaní v rámci tejto dohody o voľnom 
obchode sa dosiahol stupeň 
transparentnosti a procesnej spravodlivosti, 
ktorý je porovnateľný s inými DVO, ktoré 
EÚ podpísala s rozvinutými a vyspelejšími 
rozvojovými krajinami, no zdôrazňuje 
skutočnosť, že napriek nedávnym 
reformám a výraznému úsiliu vietnamská 
administratíva stále trpí množstvom 
problémov v súvislosti s korupciou (ako sa 
zdôrazňuje v aktuálnom indexe 
transparentnosti Transparency Watch 
Index), takže pre spoločnosti z EÚ, najmä 
MSP, bude veľmi ťažké získať rovnaké 
podmienky, aké majú vietnamské miestne 
a/alebo štátne podniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Jytte Guteland, Inma Rodríguez-Piñero, Jude Kirton-Darling, Evin Incir, Nikos 
Androulakis, Monika Beňová
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Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje zlepšený prístup k 
vietnamskému verejnému obstarávaniu 
podľa tejto dohody zodpovedajúci Dohode 
o vládnom obstarávaní (GPA), keďže 
Vietnam zatiaľ nie je členom GPA; 
zdôrazňuje, že kapitolou o vládnom 
obstarávaní v rámci tejto dohody o voľnom 
obchode sa dosiahol stupeň 
transparentnosti a procesnej spravodlivosti, 
ktorý je porovnateľný s inými DVO, ktoré 
EÚ podpísala s rozvinutými a vyspelejšími 
rozvojovými krajinami.

6. zdôrazňuje zlepšený prístup k 
vietnamskému verejnému obstarávaniu 
podľa tejto dohody zodpovedajúci Dohode 
o vládnom obstarávaní (GPA), keďže 
Vietnam zatiaľ nie je členom GPA; 
zdôrazňuje, že kapitolou o vládnom 
obstarávaní v rámci tejto dohody o voľnom 
obchode sa dosiahol stupeň 
transparentnosti a procesnej spravodlivosti, 
ktorý je porovnateľný s inými DVO, ktoré 
EÚ podpísala s rozvinutými a vyspelejšími 
rozvojovými krajinami. zdôrazňuje, že 
dohoda nesmie obmedzovať politický 
manévrovací priestor pri obstarávaní, 
pokiaľ ide o stanovenie požiadaviek na 
predmet obstarávania a požiadavky 
týkajúce sa napr. podmienok v oblasti 
životného prostredia, práce a 
zamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Jude Kirton-Darling

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje zlepšený prístup k 
vietnamskému verejnému obstarávaniu 
podľa tejto dohody zodpovedajúci Dohode 
o vládnom obstarávaní (GPA), keďže 
Vietnam zatiaľ nie je členom GPA; 
zdôrazňuje, že kapitolou o vládnom 
obstarávaní v rámci tejto dohody o voľnom 
obchode sa dosiahol stupeň 
transparentnosti a procesnej spravodlivosti, 
ktorý je porovnateľný s inými DVO, ktoré 
EÚ podpísala s rozvinutými a vyspelejšími 

6. zdôrazňuje zlepšený prístup k 
vietnamskému verejnému obstarávaniu 
podľa tejto dohody zodpovedajúci Dohode 
o vládnom obstarávaní (GPA), keďže 
Vietnam zatiaľ nie je členom GPA; 
zdôrazňuje, že kapitolou o vládnom 
obstarávaní v rámci tejto dohody o voľnom 
obchode sa dosiahol stupeň 
transparentnosti a procesnej spravodlivosti, 
ktorý je porovnateľný s inými DVO, ktoré 
EÚ podpísala s rozvinutými a vyspelejšími 
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rozvojovými krajinami. rozvojovými krajinami. zdôrazňuje že 
dohoda nesmie obmedzovať schopnosť 
zmluvných strán uplatňovať vlastné 
pravidlá obstarávania, najmä pokiaľ ide o 
pracovné podmienky a podmienky 
zamestnávania;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje zlepšený prístup k 
vietnamskému verejnému obstarávaniu 
podľa tejto dohody zodpovedajúci Dohode 
o vládnom obstarávaní (GPA), keďže 
Vietnam zatiaľ nie je členom GPA; 
zdôrazňuje, že kapitolou o vládnom 
obstarávaní v rámci tejto dohody o voľnom 
obchode sa dosiahol stupeň 
transparentnosti a procesnej spravodlivosti, 
ktorý je porovnateľný s inými DVO, ktoré 
EÚ podpísala s rozvinutými a vyspelejšími 
rozvojovými krajinami.

6. dúfa, že sa tým výrazne zlepší 
prístup k vietnamskému verejnému 
obstarávaniu podľa tejto dohody 
zodpovedajúci Dohode o vládnom 
obstarávaní (GPA), keďže Vietnam zatiaľ 
nie je členom GPA; zdôrazňuje, že 
kapitolou o vládnom obstarávaní v rámci 
tejto dohody o voľnom obchode sa 
dosiahol stupeň transparentnosti a 
procesnej spravodlivosti, ktorý je 
porovnateľný s inými DVO, ktoré EÚ 
podpísala s rozvinutými a vyspelejšími 
rozvojovými krajinami.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 103
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje zlepšený prístup k 
vietnamskému verejnému obstarávaniu 
podľa tejto dohody zodpovedajúci Dohode 
o vládnom obstarávaní (GPA), keďže 

6. všíma si zlepšený prístup k 
vietnamskému verejnému obstarávaniu 
podľa tejto dohody zodpovedajúci Dohode 
o vládnom obstarávaní (GPA), keďže 
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Vietnam zatiaľ nie je členom GPA; 
zdôrazňuje, že kapitolou o vládnom 
obstarávaní v rámci tejto dohody o voľnom 
obchode sa dosiahol stupeň 
transparentnosti a procesnej spravodlivosti, 
ktorý je porovnateľný s inými DVO, ktoré 
EÚ podpísala s rozvinutými a vyspelejšími 
rozvojovými krajinami.

Vietnam zatiaľ nie je členom GPA; 
zdôrazňuje, že kapitolou o vládnom 
obstarávaní v rámci tejto dohody o voľnom 
obchode sa dosiahol stupeň 
transparentnosti a procesnej spravodlivosti, 
ktorý je porovnateľný s inými DVO, ktoré 
EÚ podpísala s rozvinutými a vyspelejšími 
rozvojovými krajinami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. víta skutočnosť, že ustanovenia o 
pravidlách pôvodu obsiahnuté v dohode o 
voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom 
sa riadia prístupom EÚ a ich hlavné prvky 
sa zhodujú s prvkami stanovenými vo VSP 
EÚ, ako aj v obchodnej dohode EÚ so 
Singapurom; vyzýva Komisiu, aby 
monitorovala riadne a presné 
uplatňovanie týchto pravidiel s osobitným 
dôrazom na národný obsah a aby 
zakročila proti každému druhu 
manipulácie a zneužívania, ako je 
prebaľovanie výrobkov, ktoré prichádzajú 
z tretích krajín;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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7. víta skutočnosť, že približne 169 
zemepisných označení EÚ bude profitovať 
z uznávania a ochrany na vietnamskom 
trhu na porovnateľnej úrovni ako v prípade 
právnych predpisov EÚ vzhľadom na 
skutočnosť, že Vietnam je v Ázii dôležitým 
vývozným trhom EÚ pre potraviny a 
nápoje;

7. víta skutočnosť, že približne 169 
zemepisných označení EÚ bude profitovať 
z uznávania a ochrany na vietnamskom 
trhu na porovnateľnej úrovni ako v prípade 
právnych predpisov EÚ vzhľadom na 
skutočnosť, že Vietnam je v Ázii dôležitým 
vývozným trhom EÚ pre potraviny a 
nápoje; vyzdvihuje potenciál rastu 
a významné výhody, ktoré sa takto 
sprístupňujú európskym malým a 
stredným podnikom, keďže toto odvetvie 
hospodárstva je životne dôležité pre 
európsku prosperitu a inovácie;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. víta skutočnosť, že približne 169 
zemepisných označení EÚ bude profitovať 
z uznávania a ochrany na vietnamskom 
trhu na porovnateľnej úrovni ako v prípade 
právnych predpisov EÚ vzhľadom na 
skutočnosť, že Vietnam je v Ázii dôležitým 
vývozným trhom EÚ pre potraviny a 
nápoje;

7. zdôrazňuje, že len približne 169 
zemepisných označení EÚ bude profitovať 
z uznávania a ochrany na vietnamskom 
trhu na porovnateľnej úrovni ako v prípade 
právnych predpisov EÚ vzhľadom na 
skutočnosť, že Vietnam je v Ázii dôležitým 
vývozným trhom EÚ pre potraviny a 
nápoje; v blízkej budúcnosti bude tento 
zoznam treba značne rozšíriť;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 107
Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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7a. zdôrazňuje, že ustanovenia dohody 
o voľnom obchode by mohli mať 
negatívny vplyv na niektoré 
poľnohospodárske odvetvia EÚ, okrem 
iného na odvetvie pestovania ryže; v tejto 
súvislosti vyzýva Komisiu, aby neustále 
monitorovala dovozný tok týchto citlivých 
výrobkov a plne využívala ustanovenia 
nariadenia o ochrannej doložke vždy, keď 
sú splnené právne a hospodárske 
požiadavky, s cieľom zabrániť každému 
prípadnému negatívnemu vplyvu na 
poľnohospodárske odvetvia EÚ v 
priamom dôsledku nadobudnutia platnosti 
dohody o voľnom obchode;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Emmanuel Maurel, Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
ustanoveniami dohody o pravidlách 
pôvodu, ktoré môžu viesť k legalizácii 
pašovania niektorých druhov tovaru, 
napríklad ocele alebo hliníka, zo susednej 
Číny cez Vietnam do Európy; žiada, aby 
osobitná pracovná skupina EP – GR pre 
obchod starostlivo preskúmala všetky tieto 
ustanovenia a v prípade potreby ich 
sprísnila;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Jörgen Warborn, Christophe Hansen

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. víta skutočnosť, že dohoda 
obsahuje kapitolu o uľahčení obchodu 
a ciel; domnieva sa, že v záujme plného 
využitia prínosov dohody bude potrebné 
pokračovať v spolupráci na uľahčení 
obchodu; konštatuje však, že chýba 
osobitná kapitola venovaná MSP; 
domnieva sa, že pri prípadnej revízii 
dohody by sa Komisia mala zaoberať 
možnosťou doplnenia takejto kapitoly;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. víta silnú kapitolu o sanitárnych a 
fytosanitárnych opatreniach, ktorou sa 
stanoví jednotný a transparentný postup 
schvaľovania vývozu potravinových 
výrobkov z EÚ do Vietnamu s cieľom 
urýchliť schvaľovanie žiadostí EÚ o 
vývoz a zabrániť diskriminačnému 
zaobchádzaniu; oceňuje záväzok 
Vietnamu uplatňovať rovnaké dovozné 
požiadavky v prípade podobných 
produktov, ktoré pochádzajú zo všetkých 
členských štátov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Jörgen Warborn, Christophe Hansen

Návrh uznesenia
Odsek 7 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7b. zdôrazňuje, že je dôležité, aby MSP 
prispievali k tvorbe pracovných miest, ku 
konkurencieschopnosti a k rastu; 
zdôrazňuje preto význam uľahčenia 
vykonávania dohody pre tieto spoločnosti; 
najmä preto, že MSP potrebujú jasné 
pravidlá v oblasti obchodu, ktoré 
neprinášajú zbytočnú regulačnú záťaž; 
zdôrazňuje preto význam konzultácií s 
MSP počas obdobia vykonávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Jude Kirton-Darling

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. pripomína, že pokiaľ ide o služby, 
Vietnam ide nad rámec svojich záväzkov v 
rámci WTO, poskytuje podstatne lepší 
prístup vo viacerých odvetviach 
podnikania a ponúka nový prístup na trh 
pre odvetvia, ako sú napríklad baliarenské 
služby, obchodné veľtrhy a výstavníctvo 
alebo prenájom/lízing; zdôrazňuje, že 
Vietnam prvýkrát otvoril cezhraničné 
služby v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania;

8. pripomína, že pokiaľ ide o služby, 
Vietnam ide nad rámec svojich záväzkov v 
rámci WTO, poskytuje podstatne lepší 
prístup vo viacerých odvetviach 
podnikania a ponúka nový prístup na trh 
pre odvetvia, ako sú napríklad baliarenské 
služby, obchodné veľtrhy a výstavníctvo 
alebo prenájom/lízing; zdôrazňuje, že 
Vietnam prvýkrát otvoril cezhraničné 
služby v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania; víta používanie pozitívneho 
zoznamu v listine špecifických záväzkov, 
čo je najvhodnejší spôsob, ako zaručiť 
úplné vylúčenie verejných služieb v 
obchodných dohodách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Emmanuel Maurel, Martina Anderson

Návrh uznesenia
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Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. pripomína, že pokiaľ ide o služby, 
Vietnam ide nad rámec svojich záväzkov v 
rámci WTO, poskytuje podstatne lepší 
prístup vo viacerých odvetviach 
podnikania a ponúka nový prístup na trh 
pre odvetvia, ako sú napríklad baliarenské 
služby, obchodné veľtrhy a výstavníctvo 
alebo prenájom/lízing; zdôrazňuje, že 
Vietnam prvýkrát otvoril cezhraničné 
služby v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania;

8. pripomína, že pokiaľ ide o služby, 
Vietnam ide nad rámec svojich záväzkov v 
rámci WTO, poskytuje podstatne lepší 
prístup vo viacerých odvetviach 
podnikania a ponúka nový prístup na trh 
pre odvetvia, ako sú napríklad baliarenské 
služby, obchodné veľtrhy a výstavníctvo 
alebo prenájom/lízing; zdôrazňuje, že 
Vietnam prvýkrát otvoril cezhraničné 
služby v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania; berie na vedomie, že 
vietnamský finančný sektor sa bude tiež 
liberalizovať, čím sa bankám EÚ 
poskytnú nové príležitosti na špekuláciu a 
nafúknutie globálnej finančnej bubliny;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. so znepokojením berie na vedomie 
rozsiahle medzery v dodržiavaní ľudských 
práv a základných slobôd, ako je sloboda 
prejavu, tlače a združovania; je hlboko 
znepokojený početnými prípadmi 
systematického porušovania základných 
práv;

Or. it

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

Návrh uznesenia
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Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. pripomína, že dohoda o voľnom 
obchode pomôže Vietnamu pokročiť v 
zlepšovaní ochrany práv duševného 
vlastníctva, a to v prospech vlastníkov práv 
duševného vlastníctva a spotrebiteľov, 
keďže krajina pristúpi k zmluvám Svetovej 
organizácie duševného vlastníctva (WIPO) 
o internete, v ktorých sa stanovujú normy 
na zabránenie neoprávnenému online 
prístupu k tvorivému obsahu alebo jeho 
využívaniu, ochrana práv vlastníkov a 
riešenie problémov, ktoré nové technológie 
a metódy komunikácie predstavujú pre 
práva duševného vlastníctva;

9. pripomína, že dohoda o voľnom 
obchode pomôže Vietnamu pokročiť v 
zlepšovaní ochrany práv duševného 
vlastníctva, a to v prospech nositeľov práv 
duševného vlastníctva a spotrebiteľov, 
keďže krajina pristúpi k zmluvám Svetovej 
organizácie duševného vlastníctva (WIPO) 
o internete, v ktorých sa stanovujú normy 
na zabránenie neoprávnenému online 
prístupu k tvorivému obsahu alebo jeho 
využívaniu, ochrana práv nositeľov a 
riešenie problémov, ktoré nové technológie 
a metódy komunikácie predstavujú pre 
práva duševného vlastníctva; zdôrazňuje 
strategický význam normotvornej kapacity 
v regióne, v ktorom možno pozorovať 
snahy o oddelenie normatívnej 
a štandardizačnej stránky; pripomína, že 
neprítomnosť silných regulačných 
rámcov by mohla vyvolať tzv. preteky ku 
dnu a negatívnu súťaž z hľadiska 
dôležitých právnych ustanovení; 
poukazuje na to, že rýchla ratifikácia 
dohody o voľnom obchode môže zaručiť 
najprísnejšie normy výroby a najlepšiu 
kvalitu v prospech spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Jude Kirton-Darling

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. pripomína, že dohoda o voľnom 
obchode pomôže Vietnamu pokročiť v 
zlepšovaní ochrany práv duševného 
vlastníctva, a to v prospech vlastníkov práv 
duševného vlastníctva a spotrebiteľov, 
keďže krajina pristúpi k zmluvám Svetovej 

9. pripomína, že dohoda o voľnom 
obchode pomôže Vietnamu pokročiť v 
zlepšovaní ochrany práv duševného 
vlastníctva, a to v prospech nositeľov práv 
duševného vlastníctva a spotrebiteľov, 
keďže krajina pristúpi k zmluvám Svetovej 
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organizácie duševného vlastníctva (WIPO) 
o internete, v ktorých sa stanovujú normy 
na zabránenie neoprávnenému online 
prístupu k tvorivému obsahu alebo jeho 
využívaniu, ochrana práv vlastníkov a 
riešenie problémov, ktoré nové technológie 
a metódy komunikácie predstavujú pre 
práva duševného vlastníctva;

organizácie duševného vlastníctva (WIPO) 
o internete, v ktorých sa stanovujú normy 
na zabránenie neoprávnenému online 
prístupu k tvorivému obsahu alebo jeho 
využívaniu, ochrana práv nositeľov a 
riešenie problémov, ktoré nové technológie 
a metódy komunikácie predstavujú pre 
práva duševného vlastníctva; vyjadruje 
však znepokojenie nad tým, že 
ustanovenia o právach duševného 
vlastníctva obsiahnuté v dohode v 
súvislosti s farmaceutickými výrobkami, 
napríklad regulačná ochrana údajov a 
predĺženie patentovej ochrany až na dva 
roky, môžu v určitých prípadoch brániť 
rozvoju a dostupnosti generických liekov, 
ktoré v súčasnosti predstavujú polovicu 
vietnamského farmaceutického trhu;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. pripomína, že dohoda o voľnom 
obchode pomôže Vietnamu pokročiť v 
zlepšovaní ochrany práv duševného 
vlastníctva, a to v prospech vlastníkov práv 
duševného vlastníctva a spotrebiteľov, 
keďže krajina pristúpi k zmluvám Svetovej 
organizácie duševného vlastníctva (WIPO) 
o internete, v ktorých sa stanovujú normy 
na zabránenie neoprávnenému online 
prístupu k tvorivému obsahu alebo jeho 
využívaniu, ochrana práv vlastníkov a 
riešenie problémov, ktoré nové technológie 
a metódy komunikácie predstavujú pre 
práva duševného vlastníctva;

9. konštatuje, že systém ochrany 
duševného vlastníctva je stále príliš 
ťažkopádny a vyznačuje sa niekoľkými 
nedostatkami a rozdielmi v porovnaní s 
európskymi právnymi predpismi; dúfa, že 
dohoda o voľnom obchode pomôže 
Vietnamu pokročiť v zlepšovaní ochrany 
práv duševného vlastníctva, a to v prospech 
vlastníkov práv duševného vlastníctva a 
spotrebiteľov, keďže krajina pristúpi k 
zmluvám Svetovej organizácie duševného 
vlastníctva (WIPO) o internete, v ktorých 
sa stanovujú normy na zabránenie 
neoprávnenému online prístupu k 
tvorivému obsahu alebo jeho využívaniu, 
ochrana práv vlastníkov a riešenie 
problémov, ktoré nové technológie a 
metódy komunikácie predstavujú pre práva 
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duševného vlastníctva;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 118
Jude Kirton-Darling, Jytte Guteland

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. víta ustanovenia o spolupráci v 
oblasti dobrých životných podmienok 
zvierat vrátane technickej pomoci a 
budovania kapacít v záujme rozvoja 
vyspelých noriem v oblasti dobrých 
životných podmienok zvierat a nabáda 
zmluvné strany, aby ich plne využívali; 
naliehavo vyzýva zmluvné strany, aby čo 
najskôr vypracovali akčný plán 
spolupráce v oblasti dobrých životných 
podmienok zvierat vrátane programu 
odbornej prípravy, budovania kapacít a 
pomoci v rámci dohody s cieľom chrániť 
dobré životné podmienky zvierat počas 
usmrcovania a lepšie chrániť zvieratá v 
poľnohospodárskom podniku a počas 
prepravy vo Vietname;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
v mene skupiny ECR

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. konštatuje, že dohoda neobsahuje 
osobitnú kapitolu o MSP, no jednotlivé 
ustanovenia o MSP sú zahrnuté do 
rôznych častí dohody, zdôrazňuje, že fáza 
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vykonávania bude kľúčová pre zavedenie 
konkrétnych opatrení na podporu miery 
využívania kapacity MSP na oboch 
stranách;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva EÚ a Vietnam, aby vytvorili 
jasný akčný plán s cieľom pomôcť MSP 
využiť príležitosti, ktoré dohoda ponúka, 
pričom by mali začať zvýšením 
transparentnosti a šírením všetkých 
relevantných informácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že v rámci dohody sa 
zaručuje právo EÚ uplatňovať svoje 
vlastné normy na všetky tovary a služby 
predávané v EÚ a zachováva zásada 
predbežnej opatrnosti EÚ;

10. zdôrazňuje, že v rámci dohody sa 
zaručuje právo EÚ uplatňovať svoje 
vlastné normy na všetky tovary a služby 
predávané v EÚ; konštatuje, že táto 
dohoda dostatočne nezabezpečuje zásadu 
predbežnej opatrnosti, stanovenú v Zmluve 
o fungovaní Európskej únie, pretože 
vychádza zo slabých pravidiel WTO, na 
základe ktorých EÚ prehrala minimálne 
dva spory; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
vo všetkých budúcich dvojstranných 
dohodách vyrokovala primeranú ochranu 
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zásady predbežnej opatrnosti, ktorá je 
zakotvená v zmluvách EÚ;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že v rámci dohody sa 
zaručuje právo EÚ uplatňovať svoje 
vlastné normy na všetky tovary a služby 
predávané v EÚ a zachováva zásada 
predbežnej opatrnosti EÚ;

10. zdôrazňuje, že v rámci dohody sa 
zaručuje právo EÚ uplatňovať svoje 
vlastné normy na všetky tovary a služby 
predávané v EÚ a zachováva sa zásada 
predbežnej opatrnosti EÚ; zdôrazňuje, že 
prísne normy EÚ vrátane vnútroštátnych 
zákonov, iných právnych predpisov a 
kolektívnych zmlúv by sa nikdy nemali 
považovať za obchodné prekážky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Jude Kirton-Darling

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že v rámci dohody sa 
zaručuje právo EÚ uplatňovať svoje 
vlastné normy na všetky tovary a služby 
predávané v EÚ a zachováva zásada 
predbežnej opatrnosti EÚ;

10. zdôrazňuje, že v rámci dohody sa 
uvádza právo EÚ uplatňovať svoje vlastné 
normy na všetky tovary a služby predávané 
v EÚ a spomína sa zásada predbežnej 
opatrnosti EÚ; zdôrazňuje, že prísne 
normy EÚ vrátane vnútroštátnych 
zákonov, iných právnych predpisov a 
kolektívnych zmlúv by sa nikdy nemali 
považovať za obchodné prekážky;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 124
Jörgen Warborn

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že v rámci dohody sa 
zaručuje právo EÚ uplatňovať svoje 
vlastné normy na všetky tovary a služby 
predávané v EÚ a zachováva zásada 
predbežnej opatrnosti EÚ;

10. zdôrazňuje, že v rámci dohody sa 
v plnom rozsahu zaručuje právo EÚ 
uplatňovať svoje vlastné normy na všetky 
tovary a služby predávané v EÚ a 
zachováva sa zásada predbežnej opatrnosti 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Jörgen Warborn

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
dohoda neobsahuje ustanovenie o 
cezhraničných prenosoch údajov; 
domnieva sa, že pri budúcej revízii dohody 
by sa do nej malo zahrnúť takéto 
ustanovenie, ktoré rešpektuje právo EÚ v 
oblasti ochrany údajov a ochrany 
súkromia, a zdôrazňuje, že každá výsledná 
podoba dohody v budúcnosti musí byť 
podmienená súhlasom Parlamentu; 
v tomto smere konštatuje, že všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov je plne v 
súlade so všeobecnými výnimkami podľa 
GATS;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
dohoda neobsahuje osobitnú kapitolu o 
MSP; pripomína, že je mimoriadne 
dôležité, aby MSP využívali výhody a 
opatrenia, ktoré prináša dohoda; vyzýva 
Komisiu, aby MSP zabezpečila primeranú 
podporu a informácie, aby tak mali 
možnosť v plnej miere využívať výhody 
vyplývajúce z tejto dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom 
obchode zahŕňa komplexnú a záväznú 
kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji, 
ktorá sa zaoberá problematikou práce a 
životného prostredia; zdôrazňuje, že 
kapitola o obchode a udržateľnom rozvoji 
má prispieť k širším cieľom politiky EÚ, 
najmä k inkluzívnemu rastu, boju proti 
zmene klímy a všeobecnejšie k 
presadzovaniu hodnôt EÚ; zdôrazňuje, že 
táto kapitola je tiež nástrojom rozvoja a 
sociálneho pokroku vo Vietname s cieľom 
podporiť Vietnam v jeho úsilí zlepšiť 
pracovné práva a posilniť ochranu pri práci 
a ochranu životného prostredia;

11. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom 
obchode zahŕňa komplexnú a záväznú 
kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji, 
ktorá sa zaoberá problematikou práce a 
životného prostredia, s poľutovaním však 
konštatuje, že nepodlieha všeobecnému 
mechanizmu urovnávania sporov dohody 
o voľnom obchode; vyjadruje tiež 
poľutovanie nad tým, že Parížska dohoda 
o zmene klímy a ciele udržateľného 
rozvoja OSN sa výslovne neuvádzajú ako 
záväzné povinnosti oboch partnerov; 
zdôrazňuje, že kapitola o obchode a 
udržateľnom rozvoji má prispieť k širším 
cieľom politiky EÚ, najmä k inkluzívnemu 
rastu, boju proti zmene klímy a 
všeobecnejšie k presadzovaniu hodnôt EÚ; 
zdôrazňuje, že táto kapitola by tiež mala 
byť nástrojom rozvoja a sociálneho 
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pokroku vo Vietname s cieľom podporiť 
Vietnam v jeho úsilí zlepšiť pracovné 
práva a posilniť ochranu pri práci a 
ochranu životného prostredia; 
poznamenáva, že hoci zmluvné strany 
opätovne potvrdzujú svoje záväzky 
súvisiace s MOP, neexistuje žiadny odkaz 
na ich účinné vykonávanie, na rozdiel od 
odkazu v podobnej dohode o voľnom 
obchode medzi EÚ a Singapurom, v 
dohode o hospodárskom partnerstve 
medzi EÚ a Japonskom alebo v 
modernizovanej globálnej dohode medzi 
EÚ a Mexikom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Jude Kirton-Darling

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom 
obchode zahŕňa komplexnú a záväznú 
kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji, 
ktorá sa zaoberá problematikou práce a 
životného prostredia; zdôrazňuje, že 
kapitola o obchode a udržateľnom rozvoji 
má prispieť k širším cieľom politiky EÚ, 
najmä k inkluzívnemu rastu, boju proti 
zmene klímy a všeobecnejšie k 
presadzovaniu hodnôt EÚ; zdôrazňuje, že 
táto kapitola je tiež nástrojom rozvoja a 
sociálneho pokroku vo Vietname s cieľom 
podporiť Vietnam v jeho úsilí zlepšiť 
pracovné práva a posilniť ochranu pri práci 
a ochranu životného prostredia;

11. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom 
obchode zahŕňa záväznú kapitolu o 
obchode a udržateľnom rozvoji, ktorá sa 
zaoberá problematikou práce a životného 
prostredia; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že v tejto kapitole sa výrazne 
nezlepšuje súčasný prístup EÚ k obchodu 
a udržateľnému rozvoju, a teda sa 
nezohľadňujú opakované požiadavky 
Európskeho parlamentu na väčšiu 
vykonateľnosť a monitorovanie záväzkov, 
napríklad prostredníctvom využívania 
sankcií a reformy systému domácej 
poradnej skupiny; zdôrazňuje, že kapitola 
o obchode a udržateľnom rozvoji má 
prispieť k širším cieľom politiky EÚ, 
najmä k inkluzívnemu rastu, boju proti 
zmene klímy, podpore ľudských práv 
vrátane práv pracovníkov a všeobecnejšie 
k presadzovaniu hodnôt EÚ; zdôrazňuje, že 
táto kapitola je tiež nástrojom rozvoja a 
sociálneho pokroku vo Vietname s cieľom 
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podporiť Vietnam v jeho úsilí zlepšiť 
pracovné práva a posilniť ochranu pri práci 
a ochranu životného prostredia; vyzýva na 
zriadenie medziparlamentného dozorného 
orgánu s cieľom zabezpečiť 
presadzovanie kapitoly o obchode a 
udržateľnom rozvoji;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Jörgen Warborn

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom 
obchode zahŕňa komplexnú a záväznú 
kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji, 
ktorá sa zaoberá problematikou práce a 
životného prostredia; zdôrazňuje, že 
kapitola o obchode a udržateľnom rozvoji 
má prispieť k širším cieľom politiky EÚ, 
najmä k inkluzívnemu rastu, boju proti 
zmene klímy a všeobecnejšie k 
presadzovaniu hodnôt EÚ; zdôrazňuje, že 
táto kapitola je tiež nástrojom rozvoja a 
sociálneho pokroku vo Vietname s cieľom 
podporiť Vietnam v jeho úsilí zlepšiť 
pracovné práva a posilniť ochranu pri práci 
a ochranu životného prostredia;

11. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom 
obchode zahŕňa dôkladne vypracovanú, 
komplexnú a vykonateľnú kapitolu o 
obchode a udržateľnom rozvoji, ktorá sa 
zaoberá problematikou práce a životného 
prostredia, vychádza zo všeobecne 
uznávaných zvyklostí a noriem a zahŕňa 
záväzný mechanizmus urovnávania 
sporov; zdôrazňuje, že kapitola o obchode 
a udržateľnom rozvoji má prispieť k širším 
cieľom politiky EÚ, najmä k inkluzívnemu 
rastu, boju proti zmene klímy a 
všeobecnejšie k presadzovaniu hodnôt EÚ; 
zdôrazňuje, že táto kapitola je tiež 
nástrojom rozvoja a sociálneho pokroku vo 
Vietname s cieľom podporiť Vietnam v 
jeho úsilí zlepšiť pracovné práva a posilniť 
ochranu pri práci a ochranu životného 
prostredia; zdôrazňuje význam 
monitorovania vykonávania kapitoly o 
obchode a udržateľnom rozvoji, a to aj 
prostredníctvom spolupráce s domácimi 
poradnými skupinami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
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Iuliu Winkler

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom 
obchode zahŕňa komplexnú a záväznú 
kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji, 
ktorá sa zaoberá problematikou práce a 
životného prostredia; zdôrazňuje, že 
kapitola o obchode a udržateľnom rozvoji 
má prispieť k širším cieľom politiky EÚ, 
najmä k inkluzívnemu rastu, boju proti 
zmene klímy a všeobecnejšie k 
presadzovaniu hodnôt EÚ; zdôrazňuje, že 
táto kapitola je tiež nástrojom rozvoja a 
sociálneho pokroku vo Vietname s cieľom 
podporiť Vietnam v jeho úsilí zlepšiť 
pracovné práva a posilniť ochranu pri práci 
a ochranu životného prostredia;

11. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom 
obchode zahŕňa dôkladne vypracovanú, 
komplexnú a záväznú kapitolu o obchode a 
udržateľnom rozvoji, ktorá sa zaoberá 
problematikou práce a životného 
prostredia; zdôrazňuje, že kapitola o 
obchode a udržateľnom rozvoji má prispieť 
k širším cieľom politiky EÚ, najmä k 
inkluzívnemu rastu, boju proti zmene 
klímy a všeobecnejšie k presadzovaniu 
hodnôt EÚ; zdôrazňuje, že táto kapitola je 
tiež nástrojom rozvoja a sociálneho 
pokroku vo Vietname s cieľom podporiť 
Vietnam v jeho úsilí zlepšiť pracovné 
práva a posilniť ochranu pri práci a 
ochranu životného prostredia; zdôrazňuje 
význam rýchleho zriadenia širokých a čo 
najnezávislejších domácich poradných 
skupín, ktoré sa budú rozhodujúcim 
spôsobom podieľať na monitorovaní 
zameranom na zabezpečenie účinného 
vykonávania dohody o voľnom obchode 
medzi EÚ a Vietnamom;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom 
obchode zahŕňa komplexnú a záväznú 
kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji, 
ktorá sa zaoberá problematikou práce a 
životného prostredia; zdôrazňuje, že 

11. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom 
obchode zahŕňa dôkladne vypracovanú, 
komplexnú a záväznú kapitolu o obchode a 
udržateľnom rozvoji, ktorá sa zaoberá 
problematikou práce a životného 
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kapitola o obchode a udržateľnom rozvoji 
má prispieť k širším cieľom politiky EÚ, 
najmä k inkluzívnemu rastu, boju proti 
zmene klímy a všeobecnejšie k 
presadzovaniu hodnôt EÚ; zdôrazňuje, že 
táto kapitola je tiež nástrojom rozvoja a 
sociálneho pokroku vo Vietname s cieľom 
podporiť Vietnam v jeho úsilí zlepšiť 
pracovné práva a posilniť ochranu pri práci 
a ochranu životného prostredia;

prostredia; zdôrazňuje, že kapitola o 
obchode a udržateľnom rozvoji má prispieť 
k širším cieľom politiky EÚ, najmä k 
inkluzívnemu rastu, boju proti zmene 
klímy a všeobecnejšie k presadzovaniu 
hodnôt EÚ; zdôrazňuje, že táto kapitola je 
tiež nástrojom rozvoja a sociálneho 
pokroku vo Vietname s cieľom podporiť 
Vietnam v jeho úsilí zlepšiť pracovné 
práva a posilniť ochranu pri práci a 
ochranu životného prostredia; vyzýva EÚ, 
aby v prípade potreby ponúkla Vietnamu 
podporu, aby mohol v tomto smere 
napredovať; zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť osobitné a primerané 
monitorovanie kapitoly o obchode a 
udržateľnom rozvoji s cieľom zabezpečiť, 
aby sa dodržiavala a vykonávala;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom 
obchode zahŕňa komplexnú a záväznú 
kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji, 
ktorá sa zaoberá problematikou práce a 
životného prostredia; zdôrazňuje, že 
kapitola o obchode a udržateľnom rozvoji 
má prispieť k širším cieľom politiky EÚ, 
najmä k inkluzívnemu rastu, boju proti 
zmene klímy a všeobecnejšie k 
presadzovaniu hodnôt EÚ; zdôrazňuje, že 
táto kapitola je tiež nástrojom rozvoja a 
sociálneho pokroku vo Vietname s cieľom 
podporiť Vietnam v jeho úsilí zlepšiť 
pracovné práva a posilniť ochranu pri práci 
a ochranu životného prostredia;

11. zdôrazňuje, že napriek oficiálnym 
oznámeniam Komisie EÚ dohoda o 
voľnom obchode nezahŕňa dôkladne 
vypracovanú, komplexnú a záväznú 
kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji, 
ktorá sa zaoberá problematikou práce a 
životného prostredia; zdôrazňuje, že 
kapitola o obchode a udržateľnom rozvoji 
má hlavne umožniť obom zmluvným 
stranám dodržiavať neurčité záväzky bez 
akejkoľvek právnej sily, ktoré majú 
prispieť k širším cieľom politiky EÚ, 
najmä k inkluzívnemu rastu, boju proti 
zmene klímy a všeobecnejšie k 
presadzovaniu hodnôt EÚ; zdôrazňuje, že 
je tiež zbožným želaním, aby  rozvoj a 
sociálny pokrok vo Vietname podporil 
Vietnam v jeho úsilí zlepšiť pracovné 
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práva a posilniť ochranu pri práci a 
ochranu životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Tiziana Beghin

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom 
obchode zahŕňa komplexnú a záväznú 
kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji, 
ktorá sa zaoberá problematikou práce a 
životného prostredia; zdôrazňuje, že 
kapitola o obchode a udržateľnom rozvoji 
má prispieť k širším cieľom politiky EÚ, 
najmä k inkluzívnemu rastu, boju proti 
zmene klímy a všeobecnejšie k 
presadzovaniu hodnôt EÚ; zdôrazňuje, že 
táto kapitola je tiež nástrojom rozvoja a 
sociálneho pokroku vo Vietname s cieľom 
podporiť Vietnam v jeho úsilí zlepšiť 
pracovné práva a posilniť ochranu pri 
práci a ochranu životného prostredia;

11. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom 
obchode zahŕňa kapitolu o obchode a 
udržateľnom rozvoji, ktorá sa zaoberá 
problematikou životného prostredia a 
práce; zdôrazňuje, že kapitola o obchode a 
udržateľnom rozvoji má prispieť k širším 
cieľom politiky EÚ, najmä k inkluzívnemu 
rastu, boju proti zmene klímy a 
všeobecnejšie k presadzovaniu hodnôt EÚ; 
domnieva sa, že je nevyhnutné od 
Vietnamu požadovať vynakladanie 
väčšieho úsilia o zlepšenie práv 
pracovníkov a posilnenie ich ochrany pri 
práci a ochrany životného prostredia a že 
to predstavuje nástroj na zabezpečenie 
sociálneho pokroku a rozvoja tejto 
krajiny;

Or. it

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

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. poukazuje na to, že nový 
vietnamský zákon o kybernetickej 
bezpečnosti, ktorý nadobudol účinnosť na 
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začiatku roka 2019, vyvolal veľkú kritiku, 
keďže boli zaznamenané vystupňované 
represie voči aktivistom za ľudské práva v 
krajine v súvislosti s ustanoveniami tohto 
nového zákona, ktorý orgánom povoľuje 
cenzurovať obsah, kontrolovať 
informácie a umlčať online disidentov; s 
poľutovaním konštatuje, že tento právny 
predpis tiež vyvoláva obavy z hľadiska 
hospodárskych záujmov EÚ, napríklad aj 
pokiaľ ide o ustanovenia o nútenej 
lokalizácii údajov, ktoré sú v rozpore s 
programom liberalizácie EÚ v tejto 
oblasti; vyzýva Vietnam, aby zrevidoval 
tento zákon v súlade s medzinárodnými 
normami, a víta v tejto súvislosti pomoc 
Európskej únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Tiziana Beghin

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje, že v prípade 
nedodržania záväzných ustanovení 
kapitoly o obchode a udržateľnom rozvoji 
sa v dohode ustanovuje len uplatňovanie 
primeraných opatrení, nie pozastavenie 
platnosti dohody; preto vyzýva Komisiu, 
aby predložila lepšie vysvetlenie a 
zabezpečila pozastavenie platnosti dohody 
v prípade závažného porušenia ľudských 
práv a ustanovení o ochrane životného 
prostredia;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 136
Jytte Guteland, Inma Rodríguez-Piñero, Jude Kirton-Darling, Evin Incir, Nikos 
Androulakis, Monika Beňová
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Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. víta záväzky, ktoré Vietnam prijal v 
kapitole o obchode a udržateľnom rozvoji 
v rámci dohody, ale požaduje ďalšie úsilie 
s cieľom preukázať skutočný pokrok a 
plné vykonávanie záväzkov dohody, okrem 
iného poskytnutím dôkazov o konkrétnych 
opatreniach zameraných na skončenie 
prenasledovania vodcov komunít vrátane 
obhajcov ľudských práv, aktivistov v 
oblasti životného prostredia a aktivistov za 
práva pracujúcich;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v tejto dohode ešte nie sú zohľadnené 
snahy o zlepšenie vykonateľnosti kapitoly 
o obchode a udržateľnom rozvoji, ktorého 
sa opakovane dožadoval Európsky 
parlament a ktoré sa spomína aj v 
poverovacom liste pre nového komisára 
EÚ pre obchod; vyzýva Spoločný výbor, 
aby bezodkladne začal pracovať na 
posilnení vykonateľnosti ustanovení o 
obchode a udržateľnom rozvoji;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Saskia Bricmont
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Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
do kapitoly o obchode a udržateľnom 
rozvoji nebol zahrnutý sankčný 
mechanizmus na účinné presadzovanie 
ustanovení týkajúcich sa udržateľného 
rozvoja;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 11 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. pripomína, že v článku 8 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie sa uvádza, že 
„vo všetkých svojich činnostiach sa Únia 
zameriava na odstránenie nerovností a 
podporu rovnoprávnosti medzi mužmi 
a ženami“; víta skutočnosť, že Vietnam aj 
EÚ podpísali vyhlásenie WTO z Buenos 
Aires o ženách a obchode, a vyzýva 
zmluvné strany, aby uznali a zrealizovali 
povinnosti, ku ktorým sa v ňom zaviazali, 
prostredníctvom posilnenia a zlepšenia 
záväzkov v oblasti rodovej rovnosti a 
obchodu v tejto dohode; pripomína 
záväzok Komisie zahrnúť rodové kapitoly 
do budúcich obchodných dohôd EÚ; 
uvedomuje si, že tento záväzok sa prijal po 
uzatvorení dohody o voľnom obchode s 
Vietnamom, no aj tak vyzýva EÚ a 
Vietnam, aby sa zaviazali, že zhodnotia jej 
vykonávanie na základe údajov 
rozčlenených podľa pohlavia a zaradia do 
svojho budúceho preskúmania osobitnú 
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kapitolu o rodovej rovnosti a obchode;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 11 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. so znepokojením si všíma, že 
vietnamský trestný zákon stále umožňuje 
závažné porušovanie ľudských práv, ktoré 
sa od nadobudnutia platnosti DPS ešte 
zintenzívnilo; vyzýva Vietnam, aby 
zrevidoval trestný zákon v súlade s 
medzinárodnými normami, a víta v tejto 
súvislosti pomoc Európskej únie; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Komisia nevykonala komplexné 
posúdenie vplyvu dohody o voľnom 
obchode na ľudské práva; vyzýva 
Komisiu, aby takéto posúdenie vykonala;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 11 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. vyzýva na zriadenie spoločného 
výboru vietnamského Národného 
zhromaždenia a Európskeho parlamentu s 
cieľom zlepšiť koordináciu a 
preskúmanie opatrení kapitoly o obchode 
a udržateľnom rozvoji a vykonávanie 
dohody ako celku, víta priaznivé 
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stanovisko predsedníčky Národného 
zhromaždenia Vietnamu k tejto výzve na 
prijatie opatrení a žiada o rýchle 
prerokovanie memoranda o porozumení 
medzi oboma parlamentmi;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 11 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11c. vyzýva EÚ a Vietnam, aby 
spolupracovali s cieľom vypracovať 
akčný plán na boj proti detskej práci, 
s ktorým budú spojené dostupné programy 
EÚ, vrátane potrebného rámca náležitej 
starostlivosti pre podniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta konkrétne kroky, ktoré doteraz 
vietnamská vláda podnikla, vrátane zmien 
pracovnoprávnych predpisov a právneho 
rámca pre minimálny vek pri práci s 
cieľom zrušiť detskú prácu a prijať 
záväzky týkajúce sa nediskriminácie a 
rodovej rovnosti v práci;

12. víta konkrétne kroky, ktoré doteraz 
vietnamská vláda podnikla, vrátane zmien 
pracovnoprávnych predpisov a právneho 
rámca pre minimálny vek pri práci s 
cieľom zrušiť detskú prácu a prijať 
záväzky týkajúce sa nediskriminácie a 
rodovej rovnosti v práci, no trvá na tom, že 
všetky tieto zlepšenia musia nadobudnúť 
účinnosť pred tým, ako Parlament vykoná 
akýkoľvek krok smerom k ratifikácii tejto 
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dohody;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta konkrétne kroky, ktoré doteraz 
vietnamská vláda podnikla, vrátane zmien 
pracovnoprávnych predpisov a právneho 
rámca pre minimálny vek pri práci s 
cieľom zrušiť detskú prácu a prijať 
záväzky týkajúce sa nediskriminácie a 
rodovej rovnosti v práci;

12. víta konkrétne kroky, ktoré doteraz 
vietnamská vláda podnikla, vrátane zmien 
pracovnoprávnych predpisov a právneho 
rámca pre minimálny vek pri práci s 
cieľom zrušiť detskú prácu a prijať 
záväzky týkajúce sa nediskriminácie a 
rodovej rovnosti v práci; nabáda 
vietnamské Národné zhromaždenie, aby 
dokončilo tieto kroky koncom novembra 
2019, ako to bolo oznámené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Jörgen Warborn

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta konkrétne kroky, ktoré doteraz 
vietnamská vláda podnikla, vrátane zmien 
pracovnoprávnych predpisov a právneho 
rámca pre minimálny vek pri práci s 
cieľom zrušiť detskú prácu a prijať 
záväzky týkajúce sa nediskriminácie a 
rodovej rovnosti v práci;

12. víta konkrétne kroky, ktoré doteraz 
vietnamská vláda podnikla, vrátane zmien 
pracovnoprávnych predpisov a právneho 
rámca pre minimálny vek pri práci s 
cieľom zrušiť detskú prácu a prijať 
záväzky týkajúce sa nediskriminácie a 
rodovej rovnosti v práci; očakáva, že 
vietnamské orgány budú tieto nové právne 
predpisy v plnej miere presadzovať;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 146
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta konkrétne kroky, ktoré doteraz 
vietnamská vláda podnikla, vrátane zmien 
pracovnoprávnych predpisov a právneho 
rámca pre minimálny vek pri práci s 
cieľom zrušiť detskú prácu a prijať 
záväzky týkajúce sa nediskriminácie a 
rodovej rovnosti v práci;

12. víta konkrétne kroky, ktoré doteraz 
vietnamská vláda podnikla, vrátane zmien 
pracovnoprávnych predpisov a právneho 
rámca pre minimálny vek pri práci a 
prijatia záväzkov týkajúcich sa 
nediskriminácie a rodovej rovnosti v práci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. žiada vietnamskú vládu, aby 
predložila ambiciózny, ale vierohodný 
pracovný plán s cieľom odstrániť detskú 
prácu do roku 2025 a nútenú prácu, 
moderné otroctvo a obchodovanie s 
ľuďmi do roku 2030, a so záujmom 
očakáva jeho posúdenie Medzinárodnou 
organizáciou práce v dostatočnom 
predstihu pred ratifikáciou dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
v mene skupiny ECR

Návrh uznesenia
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Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. berie na vedomie výrazný pokles 
detskej práce vo Vietname v posledných 
rokoch a víta záväzok vietnamskej vlády 
odstrániť detskú prácu; pripomína, že 
Vietnam bol prvou krajinou v Ázii a 
druhou krajinou na svete, ktorá 
ratifikovala Medzinárodný dohovor OSN 
o právach dieťaťa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Tiziana Beghin

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje, že niektoré vážne 
problémy stále nie sú vyriešené, najmä v 
oblasti ľudských práv a slobody prejavu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 150
Jude Kirton-Darling

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje však, že napriek tomuto 
pokroku existujú ďalšie dôležité výzvy; v 
tejto súvislosti víta ratifikáciu základného 
dohovoru MOP č. 98 (kolektívne 
vyjednávanie) zo 14. júna 2019 a záväzok 
vietnamskej vlády ratifikovať zvyšné dva 
základné dohovory, a to 105 (zrušenie 
nútenej práce) v roku 2020 a 87 (sloboda 

13. zdôrazňuje však, že napriek tomuto 
pokroku existujú ďalšie dôležité výzvy, a 
naliehavo vyzýva vietnamské orgány, aby 
signalizovali svoju ochotu pokračovať v 
práci na progresívnom programe v oblasti 
práv pracovníkov prostredníctvom 
konkrétnych opatrení, ako je prijatie 
prepracovaného zákonníka práce a 
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združovania) v roku 2023 v nadväznosti na 
blížiace sa prijatie nového zákonníka 
práce;

vykonávacích opatrení, ktoré by zahŕňali 
zásady dohovoru MOP č. 105 (zrušenie 
nútenej práce) a 87 (sloboda 
združovania); zdôrazňuje, že osobitné 
kritériá zahrnuté do vykonávacích 
právnych predpisov, ako sú prahové 
hodnoty a registračné formality, by 
nemali viesť k tomu, že nezávislým 
organizáciám sa v konečnom dôsledku 
znemožní konkurovať štátnym 
organizáciám; v tejto súvislosti víta 
ratifikáciu základného dohovoru MOP č. 
98 (kolektívne vyjednávanie) zo 14. júna 
2019 a záväzok vietnamskej vlády 
ratifikovať zvyšné dva základné dohovory, 
a to 105 (zrušenie nútenej práce) v roku 
2020 a 87 (sloboda združovania) v roku 
2023 v nadväznosti na blížiace sa prijatie 
nového zákonníka práce; vyzýva 
vietnamské orgány, aby poskytli 
vierohodný plán ratifikácie chýbajúcich 
základných dohovorov MOP pred 
hlasovaním o udelení súhlasu 
Európskeho parlamentu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje však, že napriek tomuto 
pokroku existujú ďalšie dôležité výzvy; v 
tejto súvislosti víta ratifikáciu základného 
dohovoru MOP č. 98 (kolektívne 
vyjednávanie) zo 14. júna 2019 a záväzok 
vietnamskej vlády ratifikovať zvyšné dva 
základné dohovory, a to 105 (zrušenie 
nútenej práce) v roku 2020 a 87 (sloboda 
združovania) v roku 2023 v nadväznosti na 
blížiace sa prijatie nového zákonníka 
práce;

13. zdôrazňuje však, že napriek tomuto 
pokroku existujú ďalšie dôležité výzvy; v 
tejto súvislosti víta ratifikáciu základného 
dohovoru MOP č. 98 (kolektívne 
vyjednávanie) zo 14. júna 2019 a záväzok 
vietnamskej vlády ratifikovať zvyšné dva 
základné dohovory, a to 105 (zrušenie 
nútenej práce) v roku 2020 a 87 (sloboda 
združovania) v roku 2023; zdôrazňuje 
podmienku, že zásady dohovorov 87 a 105 
musia byť zakotvené v zmenenom 
zákonníku práce tak, aby sa pre Vietnam 
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zabezpečil potrebný právny základ na 
ratifikáciu týchto dohovorov; vyjadruje 
však poľutovanie nad tým, že v samotnej 
dohode o voľnom obchode nie sú uvedené 
oficiálne lehoty na ratifikáciu dohovoru 
MOP č. 87 a 105; zdôrazňuje, že je 
dôležité urýchlene prijať vykonávacie 
opatrenia vzhľadom na dohovor MOP č. 
98; zdôrazňuje nevyhnutnú podmienku, 
aby trestný zákon nezrušil pozitívne kroky 
prijaté podľa zákonníka práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje však, že napriek tomuto 
pokroku existujú ďalšie dôležité výzvy; v 
tejto súvislosti víta ratifikáciu základného 
dohovoru MOP č. 98 (kolektívne 
vyjednávanie) zo 14. júna 2019 a záväzok 
vietnamskej vlády ratifikovať zvyšné dva 
základné dohovory, a to 105 (zrušenie 
nútenej práce) v roku 2020 a 87 (sloboda 
združovania) v roku 2023 v nadväznosti na 
blížiace sa prijatie nového zákonníka 
práce;

13. zdôrazňuje však, že napriek tomuto 
pokroku existujú ďalšie dôležité výzvy; v 
tejto súvislosti víta ratifikáciu základného 
dohovoru MOP č. 98 (kolektívne 
vyjednávanie) zo 14. júna 2019 a záväzok 
vietnamskej vlády ratifikovať zvyšné dva 
základné dohovory, a to 105 (zrušenie 
nútenej práce) v roku 2020 a 87 (sloboda 
združovania) v roku 2023 v nadväznosti na 
blížiace sa prijatie nového zákonníka 
práce; pripomína význam takýchto 
záväzkov, ktoré predstavujú skutočne 
pozitívny vývoj v rozvojovej krajine, a 
zároveň zdôrazňujú kľúčovú úlohu 
účinného vykonávania ustanovení o 
ľudských právach a ochrane životného 
prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Jordi Cañas
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Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje však, že napriek tomuto 
pokroku existujú ďalšie dôležité výzvy; v 
tejto súvislosti víta ratifikáciu základného 
dohovoru MOP č. 98 (kolektívne 
vyjednávanie) zo 14. júna 2019 a záväzok 
vietnamskej vlády ratifikovať zvyšné dva 
základné dohovory, a to 105 (zrušenie 
nútenej práce) v roku 2020 a 87 (sloboda 
združovania) v roku 2023 v nadväznosti na 
blížiace sa prijatie nového zákonníka 
práce;

13. zdôrazňuje však, že napriek tomuto 
pokroku existujú ďalšie dôležité výzvy; v 
tejto súvislosti víta ratifikáciu základného 
dohovoru MOP č. 98 (kolektívne 
vyjednávanie) zo 14. júna 2019 a záväzok 
vietnamskej vlády ratifikovať zvyšné dva 
základné dohovory, a to 105 (zrušenie 
nútenej práce) v roku 2020 a 87 (sloboda 
združovania) v roku 2023 v nadväznosti na 
blížiace sa prijatie nového zákonníka 
práce; vyjadruje EÚ uznanie, pokiaľ ide o 
postoj podmienenosti pred ratifikáciou, 
ktorý prijala s cieľom zabezpečiť, aby boli 
ustanovenia o obchode a udržateľnom 
rozvoji týkajúce sa práce zavedené pred 
tým, ako dohoda o voľnom obchode medzi 
EÚ a Vietnamom nadobudne platnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Jörgen Warborn

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje však, že napriek tomuto 
pokroku existujú ďalšie dôležité výzvy; v 
tejto súvislosti víta ratifikáciu základného 
dohovoru MOP č. 98 (kolektívne 
vyjednávanie) zo 14. júna 2019 a záväzok 
vietnamskej vlády ratifikovať zvyšné dva 
základné dohovory, a to 105 (zrušenie 
nútenej práce) v roku 2020 a 87 (sloboda 
združovania) v roku 2023 v nadväznosti na 
blížiace sa prijatie nového zákonníka 
práce;

13. zdôrazňuje však, že napriek tomuto 
pokroku existujú ďalšie dôležité výzvy; v 
tejto súvislosti víta ratifikáciu základného 
dohovoru MOP č. 98 (kolektívne 
vyjednávanie) zo 14. júna 2019 a záväzok 
vietnamskej vlády ratifikovať zvyšné dva 
základné dohovory, a to 105 (zrušenie 
nútenej práce) v roku 2020 a 87 (sloboda 
združovania) v roku 2023 v nadväznosti na 
blížiace sa prijatie nového zákonníka 
práce; očakáva, že vietnamská vláda bude 
neustále informovať EÚ o pokroku pri 
ratifikácii týchto zostávajúcich 
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dohovorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje však, že napriek tomuto 
pokroku existujú ďalšie dôležité výzvy; v 
tejto súvislosti víta ratifikáciu základného 
dohovoru MOP č. 98 (kolektívne 
vyjednávanie) zo 14. júna 2019 a záväzok 
vietnamskej vlády ratifikovať zvyšné dva 
základné dohovory, a to 105 (zrušenie 
nútenej práce) v roku 2020 a 87 (sloboda 
združovania) v roku 2023 v nadväznosti na 
blížiace sa prijatie nového zákonníka 
práce;

13. zdôrazňuje však, že napriek tomuto 
pokroku existujú ďalšie dôležité výzvy; v 
tejto súvislosti víta ratifikáciu základného 
dohovoru MOP č. 98 (kolektívne 
vyjednávanie) zo 14. júna 2019 a záväzok 
vietnamskej vlády ratifikovať zvyšné dva 
základné dohovory, a to 105 (zrušenie 
nútenej práce) v roku 2020 a 87 (sloboda 
združovania) v roku 2023 v nadväznosti na 
blížiace sa prijatie nového zákonníka 
práce; zdôrazňuje, že dohoda o voľnom 
obchode medzi EÚ a Vietnamom vyžaduje 
nielen to, aby zmluvné strany nielen 
ratifikovali základné dohovory MOP, ale 
aby ich aj účinne vykonávali;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje však, že napriek tomuto 
pokroku existujú ďalšie dôležité výzvy; v 
tejto súvislosti víta ratifikáciu základného 
dohovoru MOP č. 98 (kolektívne 
vyjednávanie) zo 14. júna 2019 a záväzok 
vietnamskej vlády ratifikovať zvyšné dva 
základné dohovory, a to 105 (zrušenie 

13. zdôrazňuje však, že napriek tomuto 
pokroku existujú ďalšie dôležité výzvy; v 
tejto súvislosti víta ratifikáciu základného 
dohovoru MOP č. 98 (kolektívne 
vyjednávanie) zo 14. júna 2019, nemôže sa 
však spoliehať na obyčajný záväzok 
vietnamskej vlády ratifikovať zvyšné dva 
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nútenej práce) v roku 2020 a 87 (sloboda 
združovania) v roku 2023 v nadväznosti na 
blížiace sa prijatie nového zákonníka 
práce;

základné dohovory, a to 105 (zrušenie 
nútenej práce) v roku 2020 a 87 (sloboda 
združovania) v roku 2023, a trvá na tom, 
že tieto opatrenia treba prijať pred tým, 
ako Parlament vykoná akýkoľvek krok 
smerom k ratifikácii dohody;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. konštatuje, že rýchly hospodársky 
rozvoj krajiny, rozmach odvetví priemyslu 
a služieb vytvára nárast 
environmentálnych škôd, čo má vážny 
vplyv na biodiverzitu v poľnohospodárstve 
a na mori; neregulované intenzívne 
poľnohospodárstvo vedie k odlesňovaniu 
a degradácii pôdy; ohrozuje biodiverzitu a 
kvalitu vody a je v rozpore s cieľom 
udržateľného rozvoja; Vietnam by sa mal 
riadiť prísnym plánom ochrany životného 
prostredia a morského ekosystému;

Or. it

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

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. víta avizovanú spoluprácu v oblasti 
obchodných/súvisiacich aspektov 
programu dôstojnej práce MOP, najmä 
vzájomné prepojenie medzi obchodom a 
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plnou a produktívnou zamestnanosťou 
pre všetkých vrátane mládeže, žien a osôb 
so zdravotným postihnutím; žiada rýchle a 
zmysluplné začatie tejto spolupráce;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. nabáda zmluvné strany, aby plne 
využívali ustanovenia o spolupráci v 
oblasti dobrých životných podmienok 
zvierat a budovania kapacít v záujme 
rozvoja vyspelých noriem v oblasti 
dobrých životných podmienok zvierat; 
vyzýva zmluvné strany, aby čo najskôr 
vypracovali akčný plán spolupráce v 
oblasti dobrých životných podmienok 
zvierat;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. zdôrazňuje ústrednú úlohu 
vykonávacích vyhlášok pri vykonávaní 
revidovaného zákonníka práce a 
ratifikovaných dohovorov MOP; 
zdôrazňuje ochotu Európskeho 
parlamentu zapojiť sa do aktívneho 
dialógu o tejto otázke a vyzýva EÚ, aby 
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podporovala potrebné opatrenia na 
budovanie kapacít.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. víta záväzok zameraný na účinné 
vykonávanie mnohostranných 
environmentálnych dohôd, ako napríklad 
Parížskej dohody o zmene klímy, a konať 
v prospech ochrany a udržateľnej správy 
voľne žijúcich druhov, biodiverzity a 
lesov; pripomína, že v dohode sa 
stanovujú osobitné opatrenia na boj proti 
nezákonnému, nenahlásenému a 
neregulovanému rybolovu (NNN) a na 
podporu udržateľného a zodpovedného 
odvetvia rybolovu vrátane akvakultúry;

14. víta záväzok zameraný na účinné 
vykonávanie mnohostranných 
environmentálnych dohôd, ako napríklad 
Parížskej dohody o zmene klímy, a na 
kroky v prospech ochrany a udržateľnej 
správy voľne žijúcich druhov, biodiverzity 
a lesov; žiada Komisiu, aby uskutočňovala 
pravidelné posúdenia vplyvu na životné 
prostredie a klímu po troch rokoch 
vykonávania dohody o voľnom obchode s 
cieľom zabezpečiť úplnú zlučiteľnosť 
medzi liberalizáciou obchodu a cieľmi EÚ 
v oblasti klímy; vyzýva na okamžitú 
aktiváciu postupu zmeny v prípade 
nezlučiteľnosti s udržateľným rozvojom a 
cieľmi udržateľného rozvoja; zdôrazňuje, 
že Vietnam v súčasnosti porušuje osobitné 
opatrenia stanovené v dohode v rámci 
kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom 
rozvoji v boji proti nezákonnému, 
nenahlásenému a neregulovanému 
rybolovu (NNN) a že v roku 2017 vydala 
Komisia v rámci nariadenia EÚ o NNN 
rybolove žltú kartu; žiada, aby sa 
preferenčné clá na produkty rybolovu 
uplatňovali až vtedy, keď budú splnené 
podmienky na zrušenie žltých kariet; 
s poľutovaním konštatuje, že zatiaľ čo 
v kapitole o obchode a udržateľnom 
rozvoji existuje článok, v ktorom sa 
pripomína význam zodpovednej a 
udržateľnej akvakultúry, podobný článok 
o zodpovednom a udržateľnom 
poľnohospodárstve sa nikde neuvádza, 
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hoci toto odvetvie by malo z dohody o 
voľnom obchode výrazne profitovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. víta záväzok zameraný na účinné 
vykonávanie mnohostranných 
environmentálnych dohôd, ako napríklad 
Parížskej dohody o zmene klímy, a konať 
v prospech ochrany a udržateľnej správy 
voľne žijúcich druhov, biodiverzity a 
lesov; pripomína, že v dohode sa 
stanovujú osobitné opatrenia na boj proti 
nezákonnému, nenahlásenému a 
neregulovanému rybolovu (NNN) a na 
podporu udržateľného a zodpovedného 
odvetvia rybolovu vrátane akvakultúry;

14. pripomína záväzok zameraný na 
účinné vykonávanie mnohostranných 
environmentálnych dohôd, ako napríklad 
Parížskej dohody o zmene klímy, a na 
konanie v prospech ochrany a udržateľnej 
správy voľne žijúcich druhov, biodiverzity 
a lesov; v tejto súvislosti pripomína, že 
pokiaľ ide o plastový odpad, Vietnam je 
štvrtým najväčším znečisťovateľom 
svetových oceánov týmto odpadom; s 
ohľadom na úsilie a záväzky, ktoré 
Európska únia požaduje od výrobcov na 
svojom území, pripomína, že nemá zmysel 
uzatvárať obchodné dohody s partnermi, 
ktorí nerešpektujú environmentálne 
hodnoty EÚ a nesnažia sa chrániť životné 
prostredie, pretože dovoz výrobkov z 
takýchto krajín prispieva k poškodzovaniu 
životného prostredia a k vytváraniu 
konkurencie pre spoločnosti EÚ, na ktoré 
sa podľa správnosti vzťahujú prísne 
environmentálne obmedzenia;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 163
Iuliu Winkler, Jörgen Warborn

Návrh uznesenia
Odsek 14
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. víta záväzok zameraný na účinné 
vykonávanie mnohostranných 
environmentálnych dohôd, ako napríklad 
Parížskej dohody o zmene klímy, a konať 
v prospech ochrany a udržateľnej správy 
voľne žijúcich druhov, biodiverzity a 
lesov; pripomína, že v dohode sa stanovujú 
osobitné opatrenia na boj proti 
nezákonnému, nenahlásenému a 
neregulovanému rybolovu (NNN) a na 
podporu udržateľného a zodpovedného 
odvetvia rybolovu vrátane akvakultúry;

14. víta záväzok zameraný na účinné 
vykonávanie mnohostranných 
environmentálnych dohôd, ako napríklad 
Parížskej dohody o zmene klímy, a na 
kroky v prospech ochrany a udržateľnej 
správy voľne žijúcich druhov, biodiverzity 
a lesov; pripomína, že v dohode sa 
stanovujú osobitné opatrenia na boj proti 
nezákonnému, nenahlásenému a 
neregulovanému rybolovu (NNN) a na 
podporu udržateľného a zodpovedného 
odvetvia rybolovu vrátane akvakultúry; 
pripomína, že Vietnam je jednou z 
najaktívnejších krajín v širšom regióne 
ASEAN, ktorá prezentuje svoj záväzok 
dodržiavať program Parížskej dohody; 
zdôrazňuje, že rýchla ratifikácia dohody o 
voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom 
prispeje k zabezpečeniu čo najprísnejších 
noriem ochrany životného prostredia v 
regióne;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. víta záväzok zameraný na účinné 
vykonávanie mnohostranných 
environmentálnych dohôd, ako napríklad 
Parížskej dohody o zmene klímy, a konať 
v prospech ochrany a udržateľnej správy 
voľne žijúcich druhov, biodiverzity a 
lesov; pripomína, že v dohode sa stanovujú 
osobitné opatrenia na boj proti 
nezákonnému, nenahlásenému a 
neregulovanému rybolovu (NNN) a na 
podporu udržateľného a zodpovedného 

14. víta záväzok zameraný na účinné 
vykonávanie mnohostranných 
environmentálnych dohôd, ako napríklad 
Parížskej dohody o zmene klímy, a na 
kroky v prospech ochrany a udržateľnej 
správy voľne žijúcich druhov, biodiverzity 
a lesov; pripomína, že v dohode sa 
stanovujú osobitné opatrenia na boj proti 
nezákonnému, nenahlásenému a 
neregulovanému rybolovu (NNN) a na 
podporu udržateľného a zodpovedného 
odvetvia rybolovu vrátane akvakultúry; v 
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odvetvia rybolovu vrátane akvakultúry; tejto súvislosti berie na vedomie žltú kartu 
pre Vietnam a rovnako aj opatrenia, ktoré 
už boli prijaté na zlepšenie tejto situácie; 
požaduje ďalšie kroky v súlade so 
zisteniami hodnotiacej misie z novembra 
2019;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. víta záväzok zameraný na účinné 
vykonávanie mnohostranných 
environmentálnych dohôd, ako napríklad 
Parížskej dohody o zmene klímy, a konať 
v prospech ochrany a udržateľnej správy 
voľne žijúcich druhov, biodiverzity a 
lesov; pripomína, že v dohode sa stanovujú 
osobitné opatrenia na boj proti 
nezákonnému, nenahlásenému a 
neregulovanému rybolovu (NNN) a na 
podporu udržateľného a zodpovedného 
odvetvia rybolovu vrátane akvakultúry;

14. berie na vedomie záväzok 
zameraný na účinné vykonávanie 
mnohostranných environmentálnych 
dohôd, ako napríklad Parížskej dohody o 
zmene klímy, a na kroky v prospech 
ochrany a udržateľnej správy voľne 
žijúcich druhov, biodiverzity a lesov, no 
nevidí, že by sa účinnosť tohto 
vykonávania odrazila v ustanoveniach 
dohody; pripomína, že v dohode sa 
stanovujú osobitné opatrenia na boj proti 
nezákonnému, nenahlásenému a 
neregulovanému rybolovu (NNN) a na 
podporu udržateľného a zodpovedného 
odvetvia rybolovu vrátane akvakultúry, 
ktoré sa musia vykonať prostredníctvom 
zníženia vietnamskej rybárskej flotily pred 
ratifikáciou dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Jude Kirton-Darling

Návrh uznesenia
Odsek 14
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. víta záväzok zameraný na účinné 
vykonávanie mnohostranných 
environmentálnych dohôd, ako napríklad 
Parížskej dohody o zmene klímy, a konať 
v prospech ochrany a udržateľnej správy 
voľne žijúcich druhov, biodiverzity a 
lesov; pripomína, že v dohode sa stanovujú 
osobitné opatrenia na boj proti 
nezákonnému, nenahlásenému a 
neregulovanému rybolovu (NNN) a na 
podporu udržateľného a zodpovedného 
odvetvia rybolovu vrátane akvakultúry;

14. víta záväzok zameraný na účinné 
vykonávanie mnohostranných 
environmentálnych dohôd, ako napríklad 
Parížskej dohody o zmene klímy, a na 
kroky v prospech ochrany a udržateľnej 
správy voľne žijúcich druhov, biodiverzity 
a lesov; pripomína, že v dohode sa 
stanovujú osobitné opatrenia na boj proti 
nezákonnému, nenahlásenému a 
neregulovanému rybolovu (NNN) a na 
podporu udržateľného a zodpovedného 
odvetvia rybolovu vrátane akvakultúry; 
pripomína, že ide o mimoriadne citlivú 
oblasť, keďže na Vietnam sa od októbra 
2017 uplatňuje postup žltej karty podľa 
nariadenia o NNN rybolove, ktoré je v 
súčasnosti predmetom preskúmania;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. víta záväzok zameraný na účinné 
vykonávanie mnohostranných 
environmentálnych dohôd, ako napríklad 
Parížskej dohody o zmene klímy, a konať 
v prospech ochrany a udržateľnej správy 
voľne žijúcich druhov, biodiverzity a 
lesov; pripomína, že v dohode sa stanovujú 
osobitné opatrenia na boj proti 
nezákonnému, nenahlásenému a 
neregulovanému rybolovu (NNN) a na 
podporu udržateľného a zodpovedného 
odvetvia rybolovu vrátane akvakultúry;

14. víta záväzok zameraný na účinné 
vykonávanie mnohostranných 
environmentálnych dohôd, ako napríklad 
Parížskej dohody o zmene klímy, a na 
kroky v prospech ochrany a udržateľnej 
správy voľne žijúcich druhov, biodiverzity 
a lesov; pripomína, že v dohode sa 
stanovujú osobitné opatrenia na boj proti 
nezákonnému, nenahlásenému a 
neregulovanému rybolovu (NNN) a na 
podporu udržateľného a zodpovedného 
odvetvia rybolovu vrátane akvakultúry; 
zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité, aby 
EÚ a Vietnam zabezpečili úplné 
dodržiavanie a vykonávanie Parížskej 
dohody, najmä prostredníctvom dohody o 
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voľnom obchode;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. víta záväzok zameraný na účinné 
vykonávanie mnohostranných 
environmentálnych dohôd, ako napríklad 
Parížskej dohody o zmene klímy, a konať 
v prospech ochrany a udržateľnej správy 
voľne žijúcich druhov, biodiverzity a 
lesov; pripomína, že v dohode sa stanovujú 
osobitné opatrenia na boj proti 
nezákonnému, nenahlásenému a 
neregulovanému rybolovu (NNN) a na 
podporu udržateľného a zodpovedného 
odvetvia rybolovu vrátane akvakultúry;

14. víta záväzok zameraný na účinné 
vykonávanie mnohostranných 
environmentálnych dohôd, ako napríklad 
Parížskej dohody o zmene klímy, a na 
kroky v prospech ochrany a udržateľnej 
správy voľne žijúcich druhov, biodiverzity 
a lesov; zdôrazňuje, že je dôležité, aby obe 
zmluvné strany účinne vykonávali 
Parížsku dohodu a spolupracovali v týchto 
otázkach; pripomína, že v dohode sa 
stanovujú osobitné opatrenia na boj proti 
nezákonnému, nenahlásenému a 
neregulovanému rybolovu (NNN) a na 
podporu udržateľného a zodpovedného 
odvetvia rybolovu vrátane akvakultúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Annie Schreijer-Pierik, Iuliu Winkler

Návrh uznesenia
Odsek 14 – písmeno a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

a) oceňuje záväzok Vietnamu 
zaoberať sa nezákonným, nenahláseným 
a neregulovaným (NNN) rybolovom tým, 
že sa stal oficiálnym členom dohody o 
opatreniach prístavných štátov (PSMA); 
konštatuje, že Vietnam prijal jasné 
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záväzky a stal sa členom 15. januára 2019 
a že PSMA je prvou záväznou 
medzinárodnou dohodou, ktorá sa 
osobitne zameriava na nezákonný, 
nenahlásený a neregulovaný rybolov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Annie Schreijer-Pierik, Iuliu Winkler

Návrh uznesenia
Odsek 14 – písmeno b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

b) konštatuje, že Vietnam v roku 
2017 prijal aj revidovaný zákon 
o rybárstve; tento zákon nadobudol 
účinnosť 1. januára 2019 a zohľadňuje 
medzinárodné a regionálne povinnosti, 
dohody a odporúčania Európskej komisie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Annie Schreijer-Pierik, Iuliu Winkler

Návrh uznesenia
Odsek 14 – písmeno c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

c) oceňuje, že Vietnam okrem toho 
vydal rôzne podzákonné predpisy, zaviedol 
národný akčný program boja proti NNN 
rybolovu a zintenzívnil šírenie informácií 
o právnych predpisov medzi rybármi.;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Annie Schreijer-Pierik



AM\1192586SK.docx 93/115 PE643.175v02-00

SK

Návrh uznesenia
Odsek 14 – písmeno d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

d) žiada, aby sa neustále 
monitorovalo úsilie Vietnamu, a tak sa 
zabezpečilo, že krajina bude stále 
napredovať v boji proti NNN rybolovu a 
v plnení svojho vývozného potenciálu;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. pripomína, že odvetvie rybárstva je 
veľmi citlivou oblasťou vzťahov 
Európskej únie s Vietnamom; v októbri 
2017 Európska komisia poslala prvé 
napomenutie Vietnamu a v súčasnosti 
situáciu naďalej monitoruje, pričom ak 
Vietnam neprijme nápravné opatrenia, 
rybie produkty pochádzajúce z tejto 
krajiny bude možné zakázať; preto by sa 
Vietnam mal neúprosne zasadzovať za boj 
proti nezákonnému, nenahlásenému a 
neregulovanému rybolovu; Únia by mala 
monitorovať a vyžadovať od Vietnamu 
vykonávanie dôsledných kontrol, aby sa 
zabezpečilo, že na trh Únie nebudú 
prichádzať žiadne produkty nezákonného 
rybolovu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 174
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi
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Návrh uznesenia
Odsek 14 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. pripomína vážne problémy, ktorým 
čelia vietnamské orgány, najmä nadmerné 
využívanie rybárskych flotíl, nadmerný lov 
morských zdrojov a neefektívnosť 
kontrol; v tejto súvislosti vyjadruje svoje 
najväčšie obavy v súvislosti s dovozom a 
vyzýva na dôkladné monitorovanie 
kontrolných systémov;

Or. it

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

Návrh uznesenia
Odsek 14 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14c. pokiaľ ide o dovoz 
poľnohospodárskych produktov, je veľmi 
znepokojený stanoveným množstvom 
80 000 ton ryže za rok podliehajúcim 
nulovej colnej sadzbe; nerozumie 
dôvodom povolenia takéhoto obrovského 
množstva, keď doteraz sa priemerné 
množstvo ryže dovážanej z Vietnamu 
pohybovalo na úrovni približne 25 000 ton 
ročne; poukazuje na to, že v čase, keď 
boli aktivované ochranné doložky 
týkajúce sa kambodžskej ryže, umožniť 
dovoz veľkej kvóty ryže je riskantné a 
mohlo by poškodiť európske odvetvie 
pestovania ryže, ktoré by muselo upraviť 
svoju produkciu, čo by malo vážne 
kvantitatívne a kvalitatívne dôsledky;

Or. it

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

Návrh uznesenia
Odsek 14 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14d. pripomína, že rastúca závislosť od 
dovozu ryže z Ázie je hlavným faktorom 
zvyšovania nestálosti cien ryže; 
celosvetový rast populácie je oveľa vyšší 
ako kapacita na zvýšenie svetovej 
produkcie ryže; závislosť od dovozu v 
kombinácii so znížením domácej 
produkcie môže spôsobiť EÚ problémy s 
dodávkami v budúcnosti; pripomína, že 
na produkciu ryže sa využíva voda z rieky 
Mekong – jednej z najznečistenejších riek 
na svete; preto je potrebné kontrolovať 
tak kvalitu konečného produktu, ako aj 
celý produkčný reťazec, aby sa 
zabezpečilo dodržiavanie európskych 
noriem a požiadaviek a aby sa vo fázach 
spracúvania produktu nepoužívali žiadne 
látky, ktoré sú v Európe zakázané, aj keď 
v konečnom produkte po nich nie je 
žiadna stopa, a ktoré môžu mať negatívne 
účinky na životné prostredie;

Or. it

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

Návrh uznesenia
Odsek 14 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14e. žiada, aby technické riadenie kvóty 
bolo nastavené tak, aby sa časom znížila, 
a monitorovalo účinky otvorenia colnej 
kvóty s nulovou colnou sadzbou pre 
množstvo 80 000 ton;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 178
Danilo Oscar Lancini, Markus Buchheit, Marco Campomenosi

Návrh uznesenia
Odsek 14 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14f. navrhuje otvorenie kvóty v dvoch 
polročných tranžiach; pokiaľ ide o jednu 
alebo viaceré podkvóty – 30 000 ton 
aromatickej ryže, 30 000 ton bielenej ryže 
a 20 000 ton polobielenej ryže, polročná 
tranža by sa mala vyčerpať pred čerpaním 
ďalšej tranže, oslobodenie od cla by sa 
neuplatňovalo na množstvá dovezené po 
vyčerpaní prvej časti kvóty a pred začatím 
ďalšieho polroka; žiada, aby neexistovala 
žiadna možnosť „presunu“ nevyužitého 
množstva z jednej podkvóty do druhej; ak 
sa tri po sebe nasledujúce roky nevyužije 
množstvo, ktoré je k dispozícii pre 
podkvótu, alebo sa využije na menej ako 
50 %, otvorenie podkvóty sa pozastaví;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 179
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. uznáva záväzok Vietnamu riešiť 
nezákonnú ťažbu dreva a odlesňovanie 
prostredníctvom uzatvorenia dobrovoľnej 
dohody o partnerstve s EÚ o vynútiteľnosti 
práva, správe a obchode v lesnom 
hospodárstve (DDP/FLEGT); konštatuje, 
že táto dohoda nadobudla platnosť 1. júna 
2019 a stanovuje záväzné povinnosti 
náležitej starostlivosti pre dovozcov; víta 
otvorenú a konštruktívnu účasť všetkých 

15. uznáva záväzok Vietnamu riešiť 
nezákonnú ťažbu dreva a odlesňovanie 
prostredníctvom uzatvorenia dobrovoľnej 
dohody o partnerstve s EÚ o vynútiteľnosti 
práva, správe a obchode v lesnom 
hospodárstve (DDP/FLEGT); konštatuje, 
že táto dohoda nadobudla platnosť 1. júna 
2019 a stanovuje záväzné povinnosti 
náležitej starostlivosti pre dovozcov; víta 
otvorenú a konštruktívnu účasť všetkých 
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príslušných zainteresovaných strán vo 
Vietname na tomto procese;

príslušných zainteresovaných strán vo 
Vietname na tomto procese; nabáda 
Vietnam, aby prijal opatrenia v rámci 
systému overovania zákonnosti pôvodu 
dreva, ktoré v plnej miere spĺňajú ambície 
záväzkov vyplývajúcich z DDP, a 
pripomína, že toto je nevyhnutnou 
podmienkou na dosiahnutie licenčného 
štatútu FLEGT; vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že v dohode o voľnom obchode 
sa stanovuje úplná liberalizácia celého 
obchodu s výrobkami z dreva v rámci 
FLEGT pri nadobudnutí účinnosti, a 
vyjadruje znepokojenie nad tým, že táto 
situácia by mohla viesť k ďalšiemu tlaku 
na systém kontroly dovozu podľa 
nariadenia EÚ o dreve;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. uznáva záväzok Vietnamu riešiť 
nezákonnú ťažbu dreva a odlesňovanie 
prostredníctvom uzatvorenia dobrovoľnej 
dohody o partnerstve s EÚ o vynútiteľnosti 
práva, správe a obchode v lesnom 
hospodárstve (DDP/FLEGT); konštatuje, 
že táto dohoda nadobudla platnosť 1. júna 
2019 a stanovuje záväzné povinnosti 
náležitej starostlivosti pre dovozcov; víta 
otvorenú a konštruktívnu účasť všetkých 
príslušných zainteresovaných strán vo 
Vietname na tomto procese;

15. je veľmi znepokojený prípadmi 
nezákonného obchodu s drevom vo 
Vietname a početnými prípadmi 
nezákonného obchodovania s drevom 
pochádzajúcim z Laosu a Kambodže; v 
tejto súvislosti berie na vedomie záväzok 
Vietnamu riešiť nezákonnú ťažbu dreva a 
odlesňovanie prostredníctvom uzatvorenia 
dobrovoľnej dohody o partnerstve s EÚ o 
vynútiteľnosti práva, správe a obchode v 
lesnom hospodárstve (DDP/FLEGT); 
konštatuje, že táto dohoda nadobudla 
platnosť 1. júna 2019 a stanovuje záväzné 
povinnosti náležitej starostlivosti pre 
dovozcov; víta otvorenú a konštruktívnu 
účasť všetkých príslušných 
zainteresovaných strán vo Vietname na 
tomto procese; dúfa, že sa zabezpečí úplné 
dodržiavanie tejto dohody a vykonávanie v 
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nej stanovených kontrol;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 181
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. uznáva záväzok Vietnamu riešiť 
nezákonnú ťažbu dreva a odlesňovanie 
prostredníctvom uzatvorenia dobrovoľnej 
dohody o partnerstve s EÚ o vynútiteľnosti 
práva, správe a obchode v lesnom 
hospodárstve (DDP/FLEGT); konštatuje, 
že táto dohoda nadobudla platnosť 1. júna 
2019 a stanovuje záväzné povinnosti 
náležitej starostlivosti pre dovozcov; víta 
otvorenú a konštruktívnu účasť všetkých 
príslušných zainteresovaných strán vo 
Vietname na tomto procese;

15. uznáva záväzok Vietnamu riešiť 
nezákonnú ťažbu dreva a odlesňovanie 
prostredníctvom uzatvorenia dobrovoľnej 
dohody o partnerstve s EÚ o vynútiteľnosti 
práva, správe a obchode v lesnom 
hospodárstve (DDP/FLEGT); konštatuje, 
že táto dohoda nadobudla platnosť 1. júna 
2019 a stanovuje záväzné povinnosti 
náležitej starostlivosti pre dovozcov; víta 
otvorenú a konštruktívnu účasť všetkých 
príslušných zainteresovaných strán vo 
Vietname na tomto procese, ale naďalej 
vyjadruje znepokojenie nad zisteniami 
MVO o pokračovaní nezákonného 
obchodovania s cenným drevom 
prevážaným do Vietnamu z Laosu a 
Kambodže a o zhoršovaní odlesňovania;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že je mimoriadne 
dôležité vykonávať všetky ustanovenia a 
kapitoly dohody, od prístupu na trh po 
udržateľný rozvoj a presadzovanie 

16. zdôrazňuje, že je mimoriadne 
dôležité účinne vykonávať všetky 
ustanovenia a kapitoly dohody, od prístupu 
na trh po udržateľný rozvoj a 
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všetkých záväzkov; v tejto súvislosti 
poukazuje na nové pracovné miesto 
hlavného úradníka pre presadzovanie práva 
v oblasti obchodu, ktorý bude pracovať 
priamo pod vedením komisára pre obchod;

presadzovanie všetkých záväzkov; 
domnieva sa, že všetky ustanovenia o 
obchode a udržateľnom rozvoji by sa mali 
chápať ako stanovenie právnych 
povinností v medzinárodnom práve; v 
tejto súvislosti poukazuje na nové pracovné 
miesto hlavného úradníka pre 
presadzovanie práva v oblasti obchodu, 
ktorý bude pracovať priamo pod vedením 
komisára pre obchod; zdôrazňuje, že 
európske spoločnosti, najmä MSP, by sa 
mali nabádať, aby v plnej miere využívali 
výhody vyplývajúce z dohody, a že každá 
prekážka vykonávania by sa mala 
okamžite odstrániť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Massimiliano Salini

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že je mimoriadne 
dôležité vykonávať všetky ustanovenia a 
kapitoly dohody, od prístupu na trh po 
udržateľný rozvoj a presadzovanie 
všetkých záväzkov; v tejto súvislosti 
poukazuje na nové pracovné miesto 
hlavného úradníka pre presadzovanie práva 
v oblasti obchodu, ktorý bude pracovať 
priamo pod vedením komisára pre obchod;

16. zdôrazňuje, že je mimoriadne 
dôležité vykonávať všetky ustanovenia a 
kapitoly dohody, od prístupu na trh po 
udržateľný rozvoj a presadzovanie 
všetkých záväzkov; v tejto súvislosti 
poukazuje na nové pracovné miesto 
hlavného úradníka pre presadzovanie práva 
v oblasti obchodu, ktorý bude pracovať 
priamo pod vedením komisára pre obchod; 
pripomína záväzok Výboru Európskeho 
parlamentu pre medzinárodný obchod 
prevziať aktívnu úlohu pri monitorovaní 
vykonávania záväzkov dohody o voľnom 
obchode medzi EÚ a Vietnamom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz
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Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že je mimoriadne 
dôležité vykonávať všetky ustanovenia a 
kapitoly dohody, od prístupu na trh po 
udržateľný rozvoj a presadzovanie 
všetkých záväzkov; v tejto súvislosti 
poukazuje na nové pracovné miesto 
hlavného úradníka pre presadzovanie 
práva v oblasti obchodu, ktorý bude 
pracovať priamo pod vedením komisára 
pre obchod;

16. zdôrazňuje, že je mimoriadne 
dôležité vykonávať všetky ustanovenia a 
kapitoly dohody, od prístupu na trh po 
udržateľný rozvoj a presadzovanie 
všetkých záväzkov; žiada, aby Komisia a 
Rada EÚ vydali politické vyhlásenie 
o pozastavení platnosti dohody vrátane 
prísnych procedurálnych pravidiel, najmä 
v prípade nových prípadov porušovania 
ľudských práv vietnamskou vládou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. zdôrazňuje, že nadobudnutie 
platnosti dohody vytvorí podmienky pre 
rozsiahlu a plodnú spoluprácu medzi 
oboma stranami so zreteľom na účinné 
vykonávanie ustanovení o udržateľnom 
rozvoji, ktoré by mohli priniesť zlepšenie 
politickej situácie a situácie v oblasti 
ľudských práv v krajine; zdôrazňuje, že 
riadne vykonávanie dohody o voľnom 
obchode môže priniesť pokrok Vietnamu 
v dodržiavaní európskych noriem v oblasti 
životného prostredia, ľudských práv, 
dobrej správy vecí verejných a sociálnej 
zodpovednosti podnikov; v tejto súvislosti 
víta záväzok Vietnamu predložiť svoj 
národný plán vykonávania na dosiahnutie 
súladu s ustanoveniami dohody o voľnom 
obchode;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 186
Iuliu Winkler, Jörgen Warborn, Massimiliano Salini

Návrh uznesenia
Odsek 16 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16b. pripomína predchádzajúce 
skúsenosti, ktoré ukazujú, že správne 
vykonávanie dohôd o voľnom obchode a 
prítomnosť spoločností EÚ na mieste 
môžu viesť k zlepšeniam v oblasti 
ľudských práv, sociálnej zodpovednosti 
podnikov a environmentálnych noriem v 
menej rozvinutých krajinách ako Srí 
Lanka alebo Kambodža; žiada spoločnosti 
EÚ, aby naďalej zohrávali významnú 
úlohu pri zbližovaní noriem a 
osvedčených postupov s cieľom 
dosiahnuť vo Vietname prostredníctvom 
dohody o voľnom obchode čo 
najvhodnejšie a najudržateľnejšie 
podnikateľské prostredie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Jörgen Warborn

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. požaduje lepšie monitorovanie 
dohody a zameranie úsilia na zabezpečenie 
toho, že s naším obchodným partnerom sa 
rýchle budú riešiť nedostatky; žiada o 
osobitnú technickú podporu s cieľom 
pomôcť Vietnamu plniť niektoré záväzky 
prostredníctvom projektov a odborných 
znalostí, najmä v súvislosti s 
ustanoveniami v oblasti životného 
prostredia a práce;

17. požaduje lepšie monitorovanie 
dohody a zameranie úsilia na zabezpečenie 
toho, že s naším obchodným partnerom sa 
rýchle budú riešiť nedostatky; žiada o 
osobitnú technickú podporu s cieľom 
pomôcť Vietnamu plniť niektoré záväzky 
prostredníctvom projektov a odborných 
znalostí, najmä v súvislosti s 
ustanoveniami v oblasti životného 
prostredia a práce; pripomína Komisii jej 
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oznamovacie povinnosti voči Európskemu 
parlamentu a Rade v súvislosti s 
vykonávaním dohody o voľnom obchode;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. požaduje lepšie monitorovanie 
dohody a zameranie úsilia na zabezpečenie 
toho, že s naším obchodným partnerom sa 
rýchle budú riešiť nedostatky; žiada o 
osobitnú technickú podporu s cieľom 
pomôcť Vietnamu plniť niektoré záväzky 
prostredníctvom projektov a odborných 
znalostí, najmä v súvislosti s 
ustanoveniami v oblasti životného 
prostredia a práce;

17. požaduje zavedenie podrobného a 
dôsledného monitorovania vykonávania 
dohody a zameranie všetkého potrebného 
úsilia na zabezpečenie toho, že s naším 
obchodným partnerom sa nedostatky budú 
rýchle riešiť; žiada o osobitnú technickú 
podporu s cieľom pomôcť Vietnamu plniť 
niektoré záväzky prostredníctvom 
projektov a odborných znalostí, najmä v 
súvislosti s ustanoveniami v oblasti 
životného prostredia a práce;

Or. it

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

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. požaduje lepšie monitorovanie 
dohody a zameranie úsilia na zabezpečenie 
toho, že s naším obchodným partnerom sa 
rýchle budú riešiť nedostatky; žiada o 
osobitnú technickú podporu s cieľom 
pomôcť Vietnamu plniť niektoré záväzky 
prostredníctvom projektov a odborných 
znalostí, najmä v súvislosti s 

17. požaduje lepšie monitorovanie 
dohody a zameranie úsilia na zabezpečenie 
toho, že s naším obchodným partnerom sa 
rýchle budú riešiť nedostatky; žiada o 
osobitnú technickú podporu s cieľom 
pomôcť Vietnamu plniť jeho záväzky 
prostredníctvom projektov a odborných 
znalostí, najmä v súvislosti s 
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ustanoveniami v oblasti životného 
prostredia a práce;

ustanoveniami v oblasti životného 
prostredia a práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Tiziana Beghin

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
chýba kapitola venovaná MSP, ktoré 
zabezpečujú 40 % vietnamského HDP a 
predstavujú základný pilier európskeho 
hospodárstva; pripomína Komisii jej 
záväzok zahrnúť do všetkých obchodných 
dohôd ad hoc kapitolu o MSP;

Or. it

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

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje, že zapojenie občianskej 
spoločnosti do monitorovania vykonávania 
dohody je rozhodujúce, a žiada, aby sa po 
nadobudnutí platnosti dohody urýchlene 
vytvorili domáce poradné skupiny a aby 
bola v tejto dohode vyvážene zastúpená 
občianska spoločnosť;

18. zdôrazňuje, že zapojenie občianskej 
spoločnosti do monitorovania vykonávania 
dohody je rozhodujúce, a žiada, aby sa po 
nadobudnutí platnosti dohody urýchlene 
vytvorili domáce poradné skupiny a aby 
v nich bola vyvážene zastúpená občianska 
spoločnosť; so znepokojením konštatuje, 
že vietnamská nezávislá občianska 
spoločnosť je tvrdo potláčaná a pôsobí 
prevažne v utajení zo strachu z 
prenasledovania a odvetných opatrení; 
povzbudzuje inštitúcie EÚ, aby 
podporovali nezávislú občiansku 
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spoločnosť vo Vietname; žiada zavedenie 
vhodných opatrení, ktorými sa zabezpečí, 
aby poradné skupiny mohli vykonávať 
svoj mandát nezávisle, nestranne, 
dôkladne a bezpečne;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje, že zapojenie občianskej 
spoločnosti do monitorovania vykonávania 
dohody je rozhodujúce, a žiada, aby sa po 
nadobudnutí platnosti dohody urýchlene 
vytvorili domáce poradné skupiny a aby 
bola v tejto dohode vyvážene zastúpená 
občianska spoločnosť;

18. zdôrazňuje, že zapojenie občianskej 
spoločnosti do monitorovania vykonávania 
dohody je rozhodujúce, a žiada, aby sa po 
nadobudnutí platnosti dohody urýchlene 
vytvorili domáce poradné skupiny a aby 
v nich bola vyvážene zastúpená občianska 
spoločnosť vrátane nezávislých 
organizácií z pracovného 
a environmentálneho sektora; podporuje 
úsilie organizácií občianskej spoločnosti 
vo Vietname o vypracovanie návrhov v 
tejto súvislosti a podporí aj úsilie o 
budovanie kapacít; vyzýva vládu 
Vietnamu, aby urýchlene začala prípravy 
na zriadenie domácich poradných skupín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Iuliu Winkler

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje, že zapojenie občianskej 
spoločnosti do monitorovania vykonávania 

18. zdôrazňuje, že zapojenie občianskej 
spoločnosti do monitorovania vykonávania 
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dohody je rozhodujúce, a žiada, aby sa po 
nadobudnutí platnosti dohody urýchlene 
vytvorili domáce poradné skupiny a aby 
bola v tejto dohode vyvážene zastúpená 
občianska spoločnosť;

dohody je rozhodujúce, a žiada, aby sa po 
nadobudnutí platnosti dohody urýchlene 
vytvorili domáce poradné skupiny a aby 
v nich bola vyvážene zastúpená občianska 
spoločnosť; navrhuje zriadenie 
medziparlamentnej skupiny medzi 
Národným zhromaždením Vietnamu a EP 
na účel rýchleho vytvorenia širokých a čo 
najnezávislejších domácich poradných 
skupín; pripomína úlohu posilnených 
domácich poradných skupín v rámci 
úsilia o monitorovanie a kontrolu 
správneho vykonávania dohody o voľnom 
obchode;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Saskia Bricmont

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje, že zapojenie občianskej 
spoločnosti do monitorovania vykonávania 
dohody je rozhodujúce, a žiada, aby sa po 
nadobudnutí platnosti dohody urýchlene 
vytvorili domáce poradné skupiny a aby 
bola v tejto dohode vyvážene zastúpená 
občianska spoločnosť;

18. zdôrazňuje, že zapojenie občianskej 
spoločnosti do monitorovania vykonávania 
dohody je rozhodujúce, a žiada, aby sa po 
nadobudnutí platnosti dohody urýchlene 
vytvorili domáce poradné skupiny a aby 
v nich bola vyvážene zastúpená občianska 
spoločnosť vrátane účasti nezávislých 
organizácií občianskej spoločnosti; 
upozorňuje, že z dôvodu absencie slobody 
slova a veľmi prísneho uplatňovanie 
trestného zákona stráca domáca poradná 
skupina význam;

Or. en

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

Návrh uznesenia
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Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje, že zapojenie občianskej 
spoločnosti do monitorovania vykonávania 
dohody je rozhodujúce, a žiada, aby sa po 
nadobudnutí platnosti dohody urýchlene 
vytvorili domáce poradné skupiny a aby 
bola v tejto dohode vyvážene zastúpená 
občianska spoločnosť;

18. zdôrazňuje, že zapojenie nezávislej 
občianskej spoločnosti a sociálnych 
partnerov do monitorovania vykonávania 
dohody je rozhodujúce, a žiada, aby sa po 
nadobudnutí platnosti dohody urýchlene 
vytvorili domáce poradné skupiny a aby 
v nich boli vyvážene zastúpené nezávislé, 
slobodné a rôznorodé organizácie 
občianskej spoločnosti vrátane zástupcov 
organizácií bojujúcich za ľudské práva, 
pracovné práva a ochranu životného 
prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Jan Zahradil, Geert Bourgeois
v mene skupiny ECR

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje, že zapojenie občianskej 
spoločnosti do monitorovania vykonávania 
dohody je rozhodujúce, a žiada, aby sa po 
nadobudnutí platnosti dohody urýchlene 
vytvorili domáce poradné skupiny a aby 
bola v tejto dohode vyvážene zastúpená 
občianska spoločnosť;

18. zdôrazňuje, že zapojenie občianskej 
spoločnosti do monitorovania vykonávania 
dohody je rozhodujúce, a žiada, aby sa po 
nadobudnutí platnosti dohody urýchlene 
vytvorili domáce poradné skupiny a aby 
v nich bola vyvážene zastúpená občianska 
spoločnosť; poukazuje na význam 
prípravných vykonávacích prác, keďže 
organizácie občianskej spoločnosti už 
poskytli vietnamským orgánom nové 
odporúčania; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Emmanuel Maurel, Martina Anderson
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Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje, že zapojenie občianskej 
spoločnosti do monitorovania vykonávania 
dohody je rozhodujúce, a žiada, aby sa po 
nadobudnutí platnosti dohody urýchlene 
vytvorili domáce poradné skupiny a aby 
bola v tejto dohode vyvážene zastúpená 
občianska spoločnosť;

18. zdôrazňuje, že zapojenie občianskej 
spoločnosti do monitorovania vykonávania 
dohody je rozhodujúce, musí však uznať, 
že vo vzťahu k vietnamskému štátu nemá 
vietnamská občianska spoločnosť 
autonómiu, slobodu v rozhodovaní ani 
nezávislosť, a žiada, aby sa pred 
nadobudnutím platnosti dohody urýchlene 
vytvorili skutočne slobodné a autonómne 
domáce poradné skupiny a aby v nich bola 
vyvážene zastúpená občianska spoločnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Jörgen Warborn

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje, že zapojenie občianskej 
spoločnosti do monitorovania vykonávania 
dohody je rozhodujúce, a žiada, aby sa po 
nadobudnutí platnosti dohody urýchlene 
vytvorili domáce poradné skupiny a aby 
bola v tejto dohode vyvážene zastúpená 
občianska spoločnosť;

18. zdôrazňuje, že zapojenie občianskej 
spoločnosti do monitorovania vykonávania 
dohody je rozhodujúce, a žiada, aby sa po 
nadobudnutí platnosti dohody urýchlene 
vytvorili domáce poradné skupiny a aby 
v nich bola vyvážene zastúpená občianska 
spoločnosť; vyzýva Komisiu, aby 
intenzívne spolupracovala s domácimi 
poradnými skupinami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Jude Kirton-Darling

Návrh uznesenia
Odsek 18
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje, že zapojenie občianskej 
spoločnosti do monitorovania vykonávania 
dohody je rozhodujúce, a žiada, aby sa po 
nadobudnutí platnosti dohody urýchlene 
vytvorili domáce poradné skupiny a aby 
bola v tejto dohode vyvážene zastúpená 
občianska spoločnosť;

18. zdôrazňuje, že zapojenie občianskej 
spoločnosti do monitorovania vykonávania 
dohody je rozhodujúce, a žiada, aby sa po 
nadobudnutí platnosti dohody urýchlene 
vytvorili domáce poradné skupiny a aby 
v nich bola široko a vyvážene zastúpená 
občianska spoločnosť vrátane nezávislých 
vietnamských organizácií občianskej 
spoločnosti;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva obe zmluvné strany, aby sa 
zaviazali rozvíjať programy spolupráce 
zamerané na zlepšenie kapacít a 
podmienok pre ženy, aby mohli využívať 
príležitosti vytvorené dohodou vrátane 
podpory budovania kapacít a zvyšovania 
kvalifikácie žien v práci a v podnikaní, 
podpory zastúpenia žien v rozhodovacom 
procese a v zodpovedných funkciách; 
zlepšenia prístupu žien k vede, 
technológiám a inováciám, ich účasti a 
vedúceho postavenia v tejto oblasti; 
vypracovania rodových analýz a štatistík 
zameraných na rodovú rovnosť v 
súvislosti s obchodom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Bernd Lange, Biljana Borzan, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Monika Beňová, 
Jude Kirton-Darling, Nicola Danti
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Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. opätovne vyjadruje obavy v 
súvislosti s vykonávaním nového zákona o 
kybernetickej bezpečnosti, konkrétne 
s požiadavkami na lokalizáciu a 
zverejňovanie, ako aj s ochranou 
osobných údajov; víta ochotu zapojiť sa 
do intenzívneho dialógu vrátane záväzku 
predsedníčky Národného zhromaždenia 
Vietnamu zahrnúť do diskusie a rokovaní 
o vykonávacích vyhláškach oba 
parlamenty;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 18 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. zdôrazňuje potrebu dôkladného 
monitorovania vykonávania dohody a 
vývoja v oblasti ľudských práv vo 
Vietname; požaduje spoločnú 
parlamentnú kontrolnú komisiu, ktorá by 
vychádzala z monitorovacej skupiny pre 
Vietnam v Európskom parlamente a jej 
ekvivalentu vo vietnamskom národnom 
zhromaždení, ktorej úlohou bude 
monitorovať vykonávanie dohody a vývoj 
v oblasti ľudských práv vo Vietname;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz
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Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. uznáva inštitucionálne a právne 
prepojenie medzi dohodou o voľnom 
obchode a dohodou o partnerstve a 
spolupráci, ktorým sa zabezpečuje, že 
ľudské práva sú v jadre vzťahov medzi EÚ 
a Vietnamom;

19. uznáva inštitucionálne a právne 
prepojenie medzi dohodou o voľnom 
obchode a dohodou o partnerstve a 
spolupráci, ktorým sa teoreticky 
zabezpečuje, že ľudské práva sú v jadre 
vzťahov medzi EÚ a Vietnamom; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Komisia stále odmieta vymedziť dôvody, 
na základe ktorých by sa v záujme 
účinného dodržiavania dohody 
o partnerstve a spolupráci dalo odvolať 
na ľudské práva, a prepojenie dohody 
s článkom 21 ods. 1 Zmluvy o EÚ: 
„Činnosť Únie na medzinárodnej scéne 
sa spravuje zásadami, ktoré sa uplatnili 
pri jej založení, rozvoji a rozšírení a ktoré 
hodlá podporovať vo zvyšku sveta: 
demokracia, právny štát, univerzálnosť a 
nedeliteľnosť ľudských práv a 
základných slobôd, zachovávanie ľudskej 
dôstojnosti, rovnosť a solidarita a 
dodržiavanie zásad Charty Organizácie 
Spojených národov a medzinárodného 
práva. Únia sa usiluje o rozvoj vzťahov a 
budovanie partnerstiev s tretími krajinami 
a s medzinárodnými, regionálnymi alebo 
svetovými organizáciami, ktoré uznávajú 
spoločné zásady uvedené v prvom 
pododseku.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Jude Kirton-Darling

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. uznáva inštitucionálne a právne 
prepojenie medzi dohodou o voľnom 

19. uznáva inštitucionálne a právne 
prepojenie medzi dohodou o voľnom 
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obchode a dohodou o partnerstve a 
spolupráci, ktorým sa zabezpečuje, že 
ľudské práva sú v jadre vzťahov medzi EÚ 
a Vietnamom;

obchode a dohodou o partnerstve a 
spolupráci, ktorým sa zabezpečuje, že 
ľudské práva sú v jadre vzťahov medzi EÚ 
a Vietnamom; v tejto súvislosti zdôrazňuje, 
že zhoršujúca sa situácia v oblasti 
ľudských práv v krajine nie je priaznivá 
pre rýchlu ratifikáciu tejto dohody; 
pripomína svoju požiadavku z 15. 
novembra 2018, najmä pokiaľ ide o 
reformu trestného zákonníka, trest smrti, 
politických väzňov a základné slobody; je 
presvedčený, že nový zákon o 
kybernetickej bezpečnosti podporuje 
väčšie sledovanie, kontrolu a útlak  
v elektronickom priestore vo Vietname a 
ako taký nie je v súlade s obchodným 
programom EÚ založeným na hodnotách; 
vyzýva vietnamské orgány, aby prijali 
konkrétne opatrenia pred hlasovaním o 
udelení súhlasu v Európskom parlamente 
s cieľom zlepšiť situáciu ako signál 
dobrej vôle;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. uznáva inštitucionálne a právne 
prepojenie medzi dohodou o voľnom 
obchode a dohodou o partnerstve a 
spolupráci, ktorým sa zabezpečuje, že 
ľudské práva sú v jadre vzťahov medzi EÚ 
a Vietnamom;

19. uznáva inštitucionálne a právne 
prepojenie medzi dohodou o voľnom 
obchode a dohodou o partnerstve a 
spolupráci, ktorým sa zabezpečuje, že 
ľudské práva sú v jadre vzťahov medzi EÚ 
a Vietnamom; poukazuje na to, že článok 
1 dohody o partnerstve a spolupráci 
obsahuje štandardnú doložku o ľudských 
právach, na základe ktorej sa môžu 
aktivovať primerané opatrenia a ako 
krajné riešenie aj bezodkladné 
pozastavenie platnosti DPS, a teda aj 
dohody o voľnom obchode, alebo jej častí;
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Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. uznáva inštitucionálne a právne 
prepojenie medzi dohodou o voľnom 
obchode a dohodou o partnerstve a 
spolupráci, ktorým sa zabezpečuje, že 
ľudské práva sú v jadre vzťahov medzi EÚ 
a Vietnamom;

19. uznáva inštitucionálne a právne 
prepojenie medzi dohodou o voľnom 
obchode a dohodou o partnerstve a 
spolupráci, ktorým sa zabezpečuje, že 
ľudské práva sú v jadre vzťahov medzi EÚ 
a Vietnamom; naliehavo vyzýva zmluvné 
strany, aby v plnej miere využívali tieto 
dohody s cieľom zlepšiť naliehavú 
situáciu v oblasti ľudských práv vo 
Vietname; zdôrazňuje význam 
ambiciózneho dialógu o ľudských 
právach medzi EÚ a Vietnamom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. uznáva inštitucionálne a právne 
prepojenie medzi dohodou o voľnom 
obchode a dohodou o partnerstve a 
spolupráci, ktorým sa zabezpečuje, že 
ľudské práva sú v jadre vzťahov medzi EÚ 
a Vietnamom;

19. uznáva inštitucionálne a právne 
prepojenie medzi dohodou o voľnom 
obchode a dohodou o partnerstve a 
spolupráci, ktorým sa zabezpečuje, že 
ľudské práva sú v jadre vzťahov medzi EÚ 
a Vietnamom; zdôrazňuje, že pri vážnom 
nedodržiavaní záväzkov v oblasti 
ľudských práv dohodnutých v DPS by si 
EÚ mohla uplatniť právo zrušiť dohodu o 
voľnom obchode;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Tiziana Beghin

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. uznáva inštitucionálne a právne 
prepojenie medzi dohodou o voľnom 
obchode a dohodou o partnerstve a 
spolupráci, ktorým sa zabezpečuje, že 
ľudské práva sú v jadre vzťahov medzi EÚ 
a Vietnamom;

19. uznáva inštitucionálne a právne 
prepojenie medzi dohodou o voľnom 
obchode a dohodou o partnerstve a 
spolupráci, ktorým by sa malo zabezpečiť, 
že ľudské práva sú v jadre vzťahov medzi 
EÚ a Vietnamom; žiada Komisiu, aby 
pozorne sledovala dodržiavanie záväzkov 
v oblasti ľudských práv;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 209
Jude Kirton-Darling

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. vyzýva vládu Vietnamu, aby 
verejne oznámila svoj záväzok zrušiť 
alebo zmeniť v jasne vymedzených 
lehotách články 109, 116, 117, 118 a 331 
trestného zákona a články 74 a 173 
trestného poriadku, čím sa trestnoprávne 
predpisy zosúladia s povinnosťami 
Vietnamu vyplývajúcimi 
z Medzinárodného paktu o občianskych 
a politických právach;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. víta dohodu, ktorou vznikne viac 
voľných a spravodlivých obchodných 
príležitostí medzi EÚ a Vietnamom; 
naliehavo vyzýva Európsky parlament, 
aby udelil súhlas s dohodou, keďže 
Vietnam v zmysle zamerania svojich 
záväzkov prijíma kroky na zlepšenie 
situácie v oblasti občianskych a 
pracovných práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. požaduje okamžité prepustenie 
všetkých politických väzňov, členov 
občianskej spoločnosti, napríklad 
blogerov alebo nezávislých odborárov, 
ktorí sú v súčasnosti zadržiavaní alebo 
odsúdení, najmä tých, ktorí sú uvedení 
v uzneseniach EP zo 14. 12. 2017 a 
z 15. 11. 2018;

Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. zdôrazňuje, že dohoda už 
podporila zmeny v mnohých oblastiach 
prostredníctvom dialógu, a vníma dohodu 
ako základ pre ďalšie zlepšenia 
v prospech ľudí prostredníctvom dialógu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Jörgen Warborn

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. vyzýva Radu, aby urýchlene prijala 
dohodu; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Emmanuel Maurel, Martina Anderson, Helmut Scholz

Návrh uznesenia
Odsek 19 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19b. požaduje komplexnú reformu 
vietnamského trestného zákona zameranú 
na splnenie základných medzinárodných 
noriem v oblasti spravodlivého procesu, 
práva obhajoby a zrušenia trestu smrti.

Or. en


