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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu 
starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (06050/2019),

– ņemot vērā projektu brīvās tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un 
Vjetnamas Sociālistisko Republiku (06051/2019),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 91. panta 1. punktu, 100. panta 2. punktu, 207. panta 
4. punkta pirmo daļu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu un 
218. panta 7. punktu (C9-0023/2019),

– ņemot vērā ... nenormatīvo rezolūciju1 par lēmuma projektu,

– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 114. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Attīstības komitejas un Zivsaimniecības komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A9-0003/2020),

1. sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdībai un 
parlamentam.

1 Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(0000)0000.
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PASKAIDROJUMS

ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgums (EVFTA) ir visaptverošākais un vērienīgākais 
šāda veida darījums, kas noslēgts starp ES un jaunattīstības valsti. Tas uzskatāms par vērienīgu 
ES tirdzniecības politikas paraugu attiecībās ar jaunietekmes ekonomikām. Tas ir paraugs, kas 
apliecina, ka esam līdzvērtīgi sarunu partneri un ka mums ir kopīga programma un vērtības, lai 
stimulētu izaugsmi un nodarbinātību, palielinātu konkurētspēju, cīnītos pret nabadzību un 
konsolidētu strukturālas reformas. Tas ir paraugs, kas parāda, ka cenšamies izveidot savstarpēji 
izdevīgu partnerību. 

Pēc vairāk nekā trīs gadus ilgušām sarunām ES un Vjetnama 2015. gada decembrī noslēdza 
tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumus. Pēc tam divus ar pusi gadus notika EVFTA juridiska 
pārskatīšana. Par EVFTA galīgo tekstu abas puses vienojās 2018. gada jūnijā. 2018. gada 
17. oktobrī Komisija nosūtīja EVFTA Padomei apstiprināšanai un Eiropas Parlamentam 
ratifikācijai2. Nolīgumu parakstīja 2019. gada 30. jūnijā Hanojā, un par Padomes piekrišanas 
pieprasījumu tika paziņots Parlamenta 2019. gada 15. jūlija plenārsēdē.

Sarunu rezultātā nolīgums ir sadalīts divās — tirdzniecības un ieguldījumu — daļās, lai ņemtu 
vērā jauno ES BTN struktūru, pamatojoties uz Tiesas 2017. gada 16. maija atzinumu 2/15 par 
BTN ar Singapūru. 

Vjetnama ir plaukstoša, konkurētspējīga un savienota ekonomika ar gandrīz 100 miljoniem 
iedzīvotāju, augošu vidusslāni un jaunu un dinamisku darbaspēku. Vjetnama ir arī viena no 
visstraujākās izaugsmes valstīm ASEAN ar aptuveni 6,51 % IKP pieaugumu laikposmā no 
2000. līdz 2018. gadam. Tā ir arī viena no atvērtākajām un brīvākajām tirdzniecības 
ekonomikām reģionā.

Ar BTN tiks radītas jaunas izaugsmes un attīstības iespējas abām pusēm, piemēram, būtiski 
samazinot muitas nodokļus ES produktiem, tostarp automašīnām, autodaļām, mehānismiem un 
mājputniem, vienlaikus aizsargājot tās nozares, kuras ir jo īpaši sensitīvas.

ES pašreiz ir Vjetnamas lielākā tirdzniecības partnere aiz Ķīnas un otrais lielākais eksporta 
tirgus aiz ASV. ES eksports uz šo valsti pēdējo desmit gadu laikā ir pieaudzis vidēji par 5–7 % 
gadā. Taču Savienības tirdzniecības deficīts ar Vjetnamu ir samērā augsts un 2018. gadā 
sasniedza 27 miljardus EUR.

EVFTA ietver saistības aizsargāt iedzīvotāju pamattiesības darbavietā, plašākas cilvēktiesības 
un vidi. Tas izstrādāts kā Vjetnamas attīstības un sociālā progresa instruments, lai atbalstītu 
Vjetnamu tās centienos panākt ekonomikas izaugsmi un attīstību visu iedzīvotāju labā.

EVFTA ietver visaptverošu un saistošu sadaļu par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību (TIA), 

2 Divus gadus, sākot no nolīguma stāšanās spēkā, un pat ilgāk, ja saskaņotās likmes būs 
augstākas nekā VPS likme, Vjetnama tirdzniecībā ar ES turpinās izmantot priekšrocības 
saskaņā ar vispārējo preferenču sistēmu.
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kurā risināti ar darbaspēku un vidi saistīti jautājumi. EVFTA uzliek par pienākumu Vjetnamai 
īstenot SDO pamatkonvencijas, kuras tā ir ratificējusi, un apņēmīgi censties ratificēt pārējās 
konvencijas, proti, konvencijas Nr. 105 un Nr. 87, kuru ratifikācijas datumus Vjetnama paziņoja 
2019. gada 14. jūnijā. 

TIA noteikumu neievērošanas gadījumā nolīgumā ir paredzēts strīdu izšķiršanas mehānisms, 
kurā ir iesaistītas valdības, neatkarīgu ekspertu grupa un pilsoniskās sabiedrības grupas. 
Pilsoniskajai sabiedrībai ir svarīga loma tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības noteikumu 
īstenošanas uzraudzībā. Konkrētāk, nolīgumā ir paredzēta vietēju konsultatīvu grupu (VKG) 
izveide, kuru sastāvā būtu arodbiedrības, vides struktūras un uzņēmumu asociācijas, kas var 
sniegt pusēm ieteikumus par šo noteikumu īstenošanu. Šīs konsultatīvās grupas jāizveido drīz 
pēc nolīguma stāšanās spēkā.

Nolīgums abām pusēm uzliek par pienākumu īstenot arī starptautiskus nolīgumus vides jomā, 
piemēram, Parīzes nolīgumu, atbalstīt savvaļas augu un dzīvnieku, bioloģiskās daudzveidības, 
mežsaimniecības un zivsaimniecības saglabāšanu un ilgtspējīgu pārvaldību, kā arī iesaistīt 
pilsonisko sabiedrību abu pušu saistību izpildes uzraudzībā.

Galvenie EVFTA elementi.

 No pirmās nolīguma spēkā stāšanās dienas 65 % ES eksporta uz Vjetnamu tiks 
piemērots atbrīvojums no nodokļa, pārējā daļa ar dažiem izņēmumiem tiks 
liberalizēta pēc desmit gadiem. Nolīguma spēkā stāšanās dienā ES liberalizēs 71 % sava 
importa un 99 % tiks piemērots atbrīvojums no nodokļa pēc septiņiem gadiem. Tarifi 
pakāpeniski tiks atcelti, nosakot pārejas periodus, lai ražotāji varētu pielāgoties.

 Saskaņā ar PTO noteikumiem EVFTA aizliedz diskrimināciju starp importētām un 
vietēji ražotām precēm un aizliedz pieņemt jebkādu aizliegumu vai ierobežojumu 
attiecībā uz preču importu.

 Valsts tirdzniecības uzņēmumi ir atļauti, bet tiem jādarbojas saskaņā ar PTO 
noteikumiem.

 Attieksme pret atjaunotām precēm būs tāda pati kā pret jaunām precēm. 

 Katras importējošās puses liberalizēto lauksaimniecības preču eksporta subsīdiju 
ieviešana un uzturēšana būs aizliegta.

 Vjetnama atzīst nelauksaimniecisku preču (izņemot zāļu) izcelsmes marķējumu 
“Ražots ES”. Izcelsmes marķējums, kurā norādīta atsauce uz ES dalībvalstīm, tiks 
atzīts arī turpmāk. 

 EVFTA iekļautie noteikumi par izcelsmi pamatojas uz ES pieeju, un to galvenās 
iezīmes ir tādas pašas kā ES VPS noteikumiem par izcelsmi, taču tie ietver vairākus 
ierobežojumus, ņemot vērā abu pušu specifiski situāciju. 

 Nosacījumi, kas attiecas uz tirdzniecības šķēršļiem, ir plašāki nekā PTO saistības.
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 Vjetnama apņemas vienādi piemērot noteikumus par pārtikas drošumu līdzīgiem 
produktiem no visām ES dalībvalstīm. Tas, ka puses ir konkrēti atzinušas starptautisku 
organizāciju, piemēram, OIE, akceptēto oficiālo veselības statusu attiecībā uz noteiktām 
dzīvnieku slimībām, ir inovācija un palīdzēs novērst šķēršļus, kas Vjetnamā pastāv 
saistībā ar BSE.

 Intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT) Vjetnama pievienosies WIPO nolīgumiem par 
internetu (radošo darbu pieejamība un izmantošana internetā vai citos digitālos tīklos). 
Autori, raidorganizācijas, izpildītāji un producenti iegūst papildu tiesības, piemēram, 
reproducēšanas tiesības, izplatīšanas tiesības vai publiskošanas sabiedrībā tiesības. 
Vjetnama piemēros WIPO ieteikumu par atpazīstamu preču zīmju aizsardzību. 
Vjetnama ir apņēmusies līdz 15 gadiem pagarināt dizainu aizsardzības termiņu. Pieci 
gadi — šāds termiņš ir noteikts ar farmaceitiskiem preparātiem (tostarp biozālēm) un 
agroķīmiskiem produktiem saistītu datu aizsardzībai. Puses aizsargā augu šķirņu 
aizsardzības tiesības. 

 Vjetnamas tirgū tiks atzītas un aizsargātas 169 Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādes (ĢIN) tādā līmenī, kas pielīdzināms ES tiesību aktos noteiktajam līmenim. 
Savukārt Eiropas Savienībā tiks atzītas un aizsargātas 39 Vjetnamas ĢIN.

 Pakalpojumu tirdzniecības nozare veido 40 % no Vjetnamas IKP. Šajā nolīgumā 
Vjetnamas saistības ir plašākas nekā tās saistības PTO, un tas nodrošina labāku piekļuvi 
vairākās uzņēmējdarbības apakšnozarēs (piem., arhitektu pakalpojumi un 
pilsētplānošanas pakalpojumi) un piedāvā jaunas tirgus piekļuves iespējas tādām 
nozarēm kā ēku uzkopšana, iepakošanas pakalpojumi, gadatirgi u. c. Attiecībā uz 
augstākās izglītības pakalpojumiem Vjetnama pirmo reizi piedāvā pārrobežu 
pakalpojumus. Finanšu pakalpojumu jomā attiecībā uz vērtspapīriem Vjetnama ir 
apņēmusies nodrošināt tirgus piekļuvi un piemērot valsts režīmu. Vjetnama piedāvā gan 
kurjerpasta, gan pasta piegādes pakalpojumus, izņemot tos, kuri uzskatāmi par 
universāliem un rezervētiem pakalpojumiem.

 BTN veicina vairākus noteikumus par e-komerciju, piemēram, aizliegumu iekasēt 
muitas nodokļus par elektroniskiem sūtījumiem.

 Vjetnama un ES ir vienojušās par disciplīnām saskaņā ar PTO Valsts iepirkumu 
nolīguma (VIN) noteikumiem. Tas ir jo īpaši vērtīgi, jo Vjetnama vēl nav VIN 
dalībniece. EVFTA valsts iepirkumu sadaļa ir pārredzamāka un ir ievērots lielāks 
procesuālais taisnīgums nekā citos BTN, ko ES ir parakstījusi ar attīstītām valstīm un 
vairāk attīstītām jaunattīstības valstīm.

Secinājums

Nolīgums ir svarīgs solis ceļā uz ES galvenā mērķa sasniegšanu — izveidot reģionu brīvās 
tirdzniecības zonu ar ASEAN valstīm. Kopā ar līdzīgiem nolīgumiem, kas noslēgti ar Singapūru 
un Japānu, tas stiprina ES attiecības ar Āziju laikā, kad tiek spriests par daudzpusēju un uz 
noteikumiem balstītu tirdzniecību. Tas ir spēcīgs signāls, kas vērsts pret protekcionisma 
tendencēm. 
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ES un Vjetnamas tirdzniecības nolīgums ļaus likvidēt vairāk nekā 99 % no visiem tarifiem. Tas 
pamudinās vairāk Eiropas uzņēmumu sākt darbību Vjetnamā un uzlabos Vjetnamas uzņēmumu 
piekļuvi ES tirgum.

Tas ir augstas kvalitātes nolīgums, kas balstīts uz vērtībām. Tā kā tirdzniecības nolīgumā ir 
iekļauta tirdzniecības un attīstības sadaļa, tas ir arī svarīgs līdzeklis, ar ko var uzlabot vietējo 
uzņēmējdarbības vidi un sociālos un vides apstākļus. Tā kā Vjetnamas iestādes ir apņēmušās 
pildīt visas saistības un konkrētus pasākumus, tirdzniecības nolīgums jau tagad darbojas kā 
līdzeklis, ar kuru Vjetnamas standartus paaugstina līdz starptautiskiem un Eiropas, 
nodarbinātības un vides līmeņiem. Ar šo spēkā esošo nolīgumu ES būs vairāk iespēju ietekmēt 
Vjetnamu cilvēktiesību un vides jautājumos.

Tādēļ referents iesaka sniegt piekrišanu šim nolīgumam.
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3.12.2019

ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Starptautiskās tirdzniecības komitejai

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu brīvās tirdzniecības nolīgumu starp 
Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))

Atzinuma sagatavotājs: Tomas Tobé

ĪSS PAMATOJUMS

Jau gadu desmitiem ES un tās dalībvalstis ir sniegušas ieguldījumu Vjetnamas attīstībā daudzās 
dažādās nozarēs un dažādos reģionos un provincēs. Gadu gaitā valsts ir pieredzējusi vienu no 
straujākajiem izaugsmes tempiem ASEAN (Dienvidaustrumāzijas valstu asociācija) valstīs, 
kļūstot par arvien pievilcīgāku Eiropas un citu pasaules reģionu partneri. Saskaņā ar Komisijas 
sniegto informāciju laika posmā no 2000. gada līdz 2014. gadam Vjetnamas vidējais IKP 
pieauguma temps bija aptuveni 6 %. 

Vjetnamas nolīgums ir visvērienīgākais un visaptverošākais brīvās tirdzniecības nolīgums, ko 
ES jebkad noslēgusi ar valsti ar vidējiem ienākumiem. Tādējādi tas rada jaunu atskaites punktu 
Eiropas sadarbībai ar jaunajām tirgus ekonomikas valstīm. Ar to tiks ne tikai likvidēti 99 % 
muitas nodokļu precēm, bet arī atvērti Vjetnamas pakalpojumu tirgi ES uzņēmumiem. Saskaņā 
ar Eiropas Komisijas datiem BTN varētu veicināt Vjetnamas ekonomisko uzplaukumu līdz pat 
15 % IKP, eksportam no Vjetnamas uz Eiropu pieaugot par vairāk nekā vienu trešdaļu.

Dienvidaustrumāzijas galvenais mērķis ir noslēgt reģionālu BTN ar visām desmit ASEAN 
valstīm; darījums ar Vjetnamu (ES otro lielāko tirdzniecības partneri reģionā) būtu nozīmīgs 
solis šajā virzienā.

Nolīguma mērķis ir veicināt abu pušu ilgtspējīgu attīstību. Tas ietver saistības aizsargāt 
iedzīvotāju pamattiesības darbavietā, plašākas cilvēktiesības un vidi. Tā mērķis ir arī atbalstīt 
Vjetnamas centienus panākt ekonomikas izaugsmi un attīstību visu iedzīvotāju labā.

Reaģējot uz bažām par darba tiesībām un vidi, BTN ir ietvertas saistības īstenot Starptautiskās 
Darba organizācijas pamatstandartus (piemēram, par brīvību iestāties neatkarīgās arodbiedrībās 
un bērnu darba aizliegumu) un ANO konvencijas (piemēram, par klimata pārmaiņu apkarošanu 
un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanu).
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Neraugoties uz ekonomiskajiem ieguvumiem, ko sniedz brīvās tirdzniecības nolīgums ar 
Vjetnamu, daudzas ieinteresētās personas ir paudušas iebildumus saistībā ar cilvēktiesībām. 
Politiskās pārmaiņas Vjetnamā nav notikušas tikpat strauji, cik ir attīstījusies ekonomika. Valsts 
joprojām ir vienpartejiska valsts, kurā opozīcija netiek pieļauta. Tajā pastāv liela plašsaziņas 
līdzekļu nebrīvība („Reportieru bez robežām” preses brīvības indeksā 2018. gadā valsts 
ierindota 175. vietā no 180). 

Neraugoties uz iepriekš minētajām bažām saistībā ar cilvēktiesībām, atzinuma sagatavotājs 
uzskata, ka BTN noslēgšana būs gan ES, gan Vjetnamas interesēs. Tādēļ, ņemot to vērā, 
atzinuma sagatavotājs iesaka sniegt piekrišanu šim nolīgumam.

******

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ieteikt 
Parlamentam sniegt piekrišanu priekšlikumam Padomes lēmumam par brīvās tirdzniecības 
nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko 
Republiku, no otras puses. (2018/0356(NLE))
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts Brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana starp Eiropas Savienību un 
Vjetnamas Sociālistisko Republiku

Atsauces 06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE)

Atbildīgā komiteja INTA
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3.12.2019

ZIVSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Starptautiskās tirdzniecības komitejai

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp 
Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))

Atzinuma sagatavotājs: Pietro Bartolo

ĪSS PAMATOJUMS

2007. gadā Padome pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar ASEAN valstīm par brīvās 
tirdzniecības nolīgumu (BTN) starp reģioniem.  Pamatojoties uz sarunu norādēm, ko Padome 
2007. gadā pieņēma un 2013. gada oktobrī papildināja, iekļaujot ieguldījumu aizsardzību, 
Komisija un Vjetnama sarunās ir izstrādājušas vērienīgu un visaptverošu BTN un ieguldījumu 
aizsardzības nolīgumu (IAN) ar mērķi radīt jaunas iespējas un juridisko noteiktību, lai starp 
abiem partneriem attīstītos tirdzniecība un ieguldījumi.

BTN 13. panta 9. punktā — Tirdzniecība ar dzīvajiem jūras resursiem un akvakultūras 
produktiem un to ilgtspējīga pārvaldība — puses atzīst to, cik svarīgi ir nodrošināt dzīvo jūras 
resursu un jūras ekosistēmu saglabāšanu un ilgtspējīgu pārvaldību, kā arī veicināt atbildīgu un 
ilgtspējīgu akvakultūru.

2017. gada oktobrī pēc tam, kad tika gūti pierādījumi par to, ka Vjetnamas zvejas kuģi ir 
nelikumīgi iebraukuši kaimiņvalstu ūdeņos, Komisija informēja dalībvalstis par šīs valsts 
nespēju izpildīt prasības par nelegālas, nereģistrētas un neregulētas (NNN) zvejas 
nepieļaušanu un saskaņā ar NNN regulu attiecināja uz to “dzeltenās kartītes” procedūru.

Attiecīgās komitejas delegācija 2018. gada novembrī apmeklēja Vjetnamu (Hanoju un 
Hošiminu), lai izvērtētu Vjetnamas iestāžu veiktos pasākumus, kas paredzēti cīņai pret NNN 
zvejas praksi, un, inter alia, rīcības plānu, kura mērķis ir reformēt Vjetnamas zivsaimniecības 
nozari.

Zivsaimniecības komitejas atzinumu sagatavojušais referents nevēlas vērtēt nolīgumu 
politiskajā ziņā, jo par šo jautājumu atbildīgas ir citas komitejas. Viņš uzskata, ka 
Parlamentam būtu jāapstiprina nolīgums, jo tas nodrošinātu stabilu pamatu tirdzniecībai ar ES 
lielāko partnervalsti. Tomēr, ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas sagatavoto 
nenormatīvo rezolūciju, viņš uzskata, ka būtu konkrētāk jāpievēršas dažiem jautājumiem par 
Vjetnamas iestāžu iesaisti cīņā pret NNN zveju.  Piemēram: tam, ka joprojām nav pabeigta 
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jaunā zivsaimniecības nozares pamatlikuma īstenošana, kā arī NNN zvejas efektīgai 
novēršanai un nepieļaušanai paredzēto koordinētas uzraudzības, kontroles un izpildes 
struktūru izveide; problēmām, ar kurām Vjetnamas iestādes aizvien saskaras attiecībā uz ļoti 
fragmentētās flotes pārmērīgu kapacitāti un resursu pārmērīgu izmantošanu, ko stimulē ātri 
augošā zvejas un jūras velšu pārstrādes nozare; tam, ka ir cieši jāuzrauga tās zvejas flote un ir 
jāīsteno pasākumi, ar kuriem var pilnībā izsekot zivsaimniecības produktus, kas paredzēti 
eksportam uz ES tirgu.

Tādēļ referents uzskata, ka preferenciālie zivsaimniecības un akvakultūras produktu tarifi būtu 
jāpapildina ar uzraudzību, kā tiek īstenots Vjetnamas Rīcības plāns NNN zvejas 
nepieļaušanai, un ar to saistību pārskatu, kuras Vjetnama ir apņēmusies saskaņā ar sadaļu 
“Tirdzniecība un ilgtspējīga attīstība”.  Turklāt viņš uzskata, ka, lai nodrošinātu zivju un jūras 
velšu produktu drošu importēšanu ES tirgū un lai aizsargātu patērētājus, ES būtu pilnā mērā 
jāizmanto tās rīcībā esošie līdzekļi, piemēram, “sarkanā kartīte”, gadījumos, kad Vjetnama 
nav izpildījusi nosacījumus par ilgtspējīgu zivsaimniecību.

Visbeidzot, viņš atgādina, ka Eiropas Komisijas 2017. gada oktobra “dzeltenās kartītes” 
brīdinājums būtu jāuzskata par Vjetnamas iestādēm izteiktu pamudinājumu turpināt to 
centienus nodrošināt Vjetnamas zvejas operāciju ilgtspēju un efektīvi rīkoties pret NNN 
zvejas darbībām. Tādēļ viņš atbalsta Vjetnamas pieteikumu kļūšanai par pilntiesīgu locekli 
Klusā okeāna rietumu un centrālās daļas zvejniecības komisijā (WCPFC), kuras ietvaros ES 
un Vjetnama varētu turpināt sadarboties un īstenot vēl vērienīgākus pasākumus, kas paredzēti 
NNN zvejas samazināšanai WCPFC konvencijas apgabalā.

******

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 
ieteikt Parlamentam sniegt piekrišanu priekšlikumam Padomes lēmumam par Brīvās 
tirdzniecības nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Vjetnamas 
Sociālistisko Republiku, no otras puses.



RR\1197249LV.docx 15/19 PE642.857v02-00

LV

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts Brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana starp Eiropas Savienību un 
Vjetnamas Sociālistisko Republiku

Atsauces 06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE)

Atbildīgā komiteja INTA

Atzinumu sniedza
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PECH
15.7.2019

Atzinumu sagatavoja
       Iecelšanas datums

Pietro Bartolo
23.7.2019

Izskatīšana komitejā 4.9.2019 12.11.2019

Pieņemšanas datums 3.12.2019

Galīgais balsojums +:
–:
0:

17
6
2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, François-Xavier 
Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, 
Rosa D’Amato, Chris Davies, João Ferreira, Søren Gade, Francisco 
Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, 
Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Ruža 
Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Carmen Avram, Nicolás González Casares, Ska Keller, June Alison 
Mummery, Maxette Pirbakas, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen

Aizstājēji (209. panta 7. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Jeroen Lenaers, Robert Rowland



PE642.857v02-00 16/19 RR\1197249LV.docx

LV

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

17 +
ECR Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

PPE Peter van Dalen, Niclas Herbst, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, 
Maria Walsh, Theodoros Zagorakis

RENEW Chris Davies, Pierre Karleskind

S&D Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel 
Pizarro

6 -
GUE/NGL João Ferreira

NI Rosa D'Amato, June Alison Mummery

VERTS/ALE Christian Allard, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

2 0
ID Rosanna Conte, Maxette Pirbakas

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:
+ : par
- : pret
0 : atturas



RR\1197249LV.docx 17/19 PE642.857v02-00

LV

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

11 +
ECR Beata Kempa

ID Bernhard Zimniok

PPE Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Chrysoula Zacharopoulou

7 -
GUE/NGL Miguel Urbán Crespo

ID Alessandra Basso, Dominique Bilde

NI Louis Stedman-Bryce

VERTS/ALE Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

6 0
RENEW Martin Horwood

S&D Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:
+ : par
- : pret
0 : atturas



PE642.857v02-00 18/19 RR\1197249LV.docx

LV

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts Brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana starp Eiropas Savienību un 
Vjetnamas Sociālistisko Republiku

Atsauces 06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE)

Apspriešanās/piekrišanas pieprasījuma 
datums

1.7.2019

Atbildīgā komiteja
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA
15.7.2019

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET
24.10.2019

DEVE
15.7.2019

PECH
15.7.2019

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu
       Lēmuma datums

AFET
4.12.2019

Referenti
       Iecelšanas datums

Geert Bourgeois
23.9.2019

Aizstātie referenti Jan Zahradil

Izskatīšana komitejā 2.10.2019 6.11.2019 3.12.2019

Pieņemšanas datums 21.1.2020

Galīgais balsojums +:
–:
0:

29
6
5

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, 
Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie 
Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Emmanouil 
Fragkos, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe 
Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude 
Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, 
Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-
Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, 
Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre 
Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Saskia Bricmont

Aizstājēji (209. panta 7. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Nicolas Bay

Iesniegšanas datums 23.1.2020



RR\1197249LV.docx 19/19 PE642.857v02-00

LV

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

29 +
ECR Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

ID Roman Haider, Maximilian Krah

NI Tiziana Beghin

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta 
Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre 
Vedrenne

S&D Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, 
Kathleen Van Brempt

6 -
GUE/NGL Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

VERTS/ALE Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

5 0
ID Nicolas Bay, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

NI James Wells

S&D Jude Kirton-Darling

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:
+ : par
- : pret
0 : atturas


