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15.4.2014 B7-0367/1 

Poprawka  1 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Stan prac nad umową o wolnym handlu między UE a Wietnamem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. z zadowoleniem przyjmuje stałe postępy 
w negocjacjach w sprawie umowy o 

wolnym handlu, zwłaszcza w odniesieniu 
do rozdziałów dotyczących opłat celnych i 
ułatwieniach w handlu, przeszkód 
technicznych utrudniających handel i 
konkurencję, a takŜe regularne 

informowanie Parlamentu przez Komisję 

na temat stanu prac; przypomina, Ŝe zgoda 

Parlamentu na zawarcie umowy o wolnym 

handlu jest obowiązkowa
1
 oraz Ŝe Komisja 

i Rada nie powinny proponować 

tymczasowego stosowania umowy o 

wolnym handlu przed wydaniem zgody 

przez PE; 

______________ 
1 Art. 218 ust. 6 lit. a) pkt (v) TFUE. 

 

 

1. jest przeciwny trwającym negocjacjom 

w sprawie umowy o wolnym handlu, 
poniewaŜ ochrona norm społecznych, 
środowiskowych i tych dotyczących 
warunków pracy, a takŜe postępy w tym 
zakresie, nie są najwyraźniej w samym 
centrum procesu negocjacyjnego; uwaŜa, 
Ŝe negocjacjom brakuje przejrzystości, 
gdyŜ brak jest istotnego zaangaŜowania 
zainteresowanych podmiotów 
reprezentujących społeczeństwo 
obywatelskie, a zwłaszcza związków 
zawodowych, i tym samym negocjacje te 
nie będą w interesie pracowników i 
ubogich rolników zarówno w UE, jak i 
Wietnamie; odnotowuje regularne 

informowanie Parlamentu Europejskiego 

(zwanego dalej PE) przez Komisję na 

temat stanu prac; przypomina, Ŝe zgoda 

Parlamentu na zawarcie umowy o wolnym 

handlu jest obowiązkowa
1
 oraz Ŝe Komisja 

i Rada nie powinny proponować 

tymczasowego stosowania umowy o 

wolnym handlu przed wydaniem zgody 

przez PE; 

______________ 
1 Art. 218 ust. 6 lit. a) pkt (v) TFUE. 

 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/2 

Poprawka  2 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Franziska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Stan prac nad umową o wolnym handlu między UE a Wietnamem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1a. zdecydowanie uwaŜa, Ŝe poszanowanie 
praw pracowników i związków 
zawodowych musi być kluczowym 
elementem wszystkich umów handlowych, 
które UE podpisuje z krajami trzecimi; 
nalega zatem, aby ratyfikacja i późniejsze 
wdroŜenie wszystkich podstawowych 
konwencji MOP, zwłaszcza konwencji nr 
87 i 98, musiały być warunkiem wstępnym 
dalszego prowadzenia negocjacji w 
sprawie ewentualnej umowy o wolnym 
handlu między UE i Wietnamem; wzywa 
rząd wietnamski do wywiązywania się ze 
wszystkich zobowiązań wynikających z 
ratyfikowanych juŜ podstawowych 
konwencji MOP oraz do ratyfikacji i 
wdroŜenia pozostałych podstawowych 
konwencji bez dalszej zwłoki; powtarza, Ŝe 
prawa pracowników i związków 
zawodowych muszą być powszechne i 
stosowane względem wszystkich 
pracowników, w tym pracowników w 
specjalnych strefach ekonomicznych; 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/3 

Poprawka  3 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Franziska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Stan prac nad umową o wolnym handlu między UE a Wietnamem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  16a. wzywa Komisję, aby wstrzymała się 
przed włączeniem mechanizmu 
rozstrzygania sporów między inwestorami 
a państwami do ewentualnej przyszłej 
umowy o wolnym handlu między UE i 
Wietnamem oraz popiera prawo do 
wprowadzania regulacji w ogólnym 
interesie społeczeństwa; 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/4 

Poprawka  4 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Stan prac nad umową o wolnym handlu między UE a Wietnamem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  18a. w tym kontekście wzywa władze 
Wietnamu do dołoŜenia starań i 
zwiększenia zdolności technicznych, aby 
wdroŜyć i skutecznie stosować wytyczne 
Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt 
(OIE) dotyczące dobrostanu zwierząt oraz 
wdroŜyć i skutecznie stosować Konwencję 
o międzynarodowym handlu dzikimi 
zwierzętami i roślinami gatunków 
zagroŜonych wyginięciem (CITES); 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/5 

Poprawka  5 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Franziska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Stan prac nad umową o wolnym handlu między UE a Wietnamem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  18b. wyraŜa zaniepokojenie z powodu 
negatywnego wpływu na dobrostan 
zwierząt i środowisko wywieranego przez 
intensywną produkcję rolną, często 
kontrolowaną przez międzynarodowe 
koncerny; 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/6 

Poprawka  6 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Franziska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Stan prac nad umową o wolnym handlu między UE a Wietnamem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. oczekuje, Ŝe w umowie o wolnym 

handlu znajdzie się wiąŜący i moŜliwy do 

wyegzekwowania rozdział dotyczący 

zrównowaŜonego rozwoju, 

odzwierciedlający wspólne zobowiązanie 

UE i Wietnamu do promowania 
poszanowania, przestrzegania i 

egzekwowania międzynarodowych 

porozumień dotyczących praw człowieka, 

ośmiu głównych konwencji MOP i 

kluczowych wielostronnych umów 

środowiskowych, w tym Konwencji o 

międzynarodowym handlu dzikimi 

zwierzętami i roślinami gatunków 

zagroŜonych wyginięciem (CITES), oraz 

Ŝe w rozdziale tym uwzględnione zostaną 

środki na wypadek naruszenia tych 

postanowień, zakładające udział 

niezaleŜnych organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego reprezentujących 

zainteresowane podmioty gospodarcze, 

społeczne i środowiskowe przy 

monitorowaniu negocjacji w sprawie 

umowy o wolnym handlu oraz wdraŜaniu i 

monitorowaniu rozdziału dotyczącego 

zrównowaŜonego rozwoju, a ponadto 
zachęcające przedsiębiorstwa do 
podejmowania praktyk w zakresie 
społecznej odpowiedzialności 

19. oczekuje, Ŝe w umowie o wolnym 

handlu znajdzie się wiąŜący i moŜliwy do 

wyegzekwowania rozdział dotyczący 

zrównowaŜonego rozwoju, 

odzwierciedlający wspólne zobowiązanie 

UE i Wietnamu do poszanowania, 

przestrzegania i egzekwowania 

międzynarodowych porozumień 

dotyczących praw człowieka, ośmiu 

głównych konwencji MOP i kluczowych 

wielostronnych umów środowiskowych, w 

tym Konwencji o międzynarodowym 

handlu dzikimi zwierzętami i roślinami 

gatunków zagroŜonych wyginięciem 

(CITES), oraz Ŝe w rozdziale tym 

uwzględnione zostaną środki na wypadek 

naruszenia tych postanowień, zakładające 

udział niezaleŜnych organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego 

reprezentujących zainteresowane podmioty 

gospodarcze, społeczne i środowiskowe 

przy monitorowaniu negocjacji w sprawie 

umowy o wolnym handlu oraz wdraŜaniu i 

monitorowaniu rozdziału dotyczącego 

zrównowaŜonego rozwoju; wzywa Radę 
Europejską i Komisję do wprowadzenia do 
przyszłej umowy o wolnym handlu 
obowiązkowych i moŜliwych do 
wyegzekwowania przepisów dotyczących 
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przedsiębiorstw, przy uwzględnieniu zasad 
i instrumentów uzgodnionych na szczeblu 
międzynarodowym, takich jak wytyczne 
OECD dla przedsiębiorstw 

wielonarodowych oraz zasady ONZ 
dotyczące odpowiedzialnego inwestowania 

i sprawozdawczości, a takŜe do 

rozwiązywania nierozstrzygniętych 

kwestii, takich jak dobrostan zwierząt 

hodowlanych i dzikich; 

społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw opracowanych na 
podstawie wytycznych OECD dla 

przedsiębiorstw wielonarodowych oraz 

wytycznych ONZ dotyczących biznesu i 
praw człowieka, jak równieŜ zasad ONZ 
dotyczących odpowiedzialnego 

inwestowania i sprawozdawczości; wzywa 
Komisję do stworzenia skutecznego 
systemu monitorowania w zakresie 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, do którego zostaną 
włączone związki zawodowe i inne 
podmioty społeczeństwa obywatelskiego, a 
takŜe do rozwiązywania 

nierozstrzygniętych kwestii, takich jak 

dobrostan zwierząt hodowlanych i dzikich; 

domaga się, aby rozdział dotyczący 
zrównowaŜonego rozwoju objęty został 
głównym mechanizmem rozstrzygania 
sporów w ramach umowy o wolnym 
handlu; 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/7 

Poprawka  7 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Stan prac nad umową o wolnym handlu między UE a Wietnamem 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 a 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  19a. nalega, by rozdział dotyczący 
zrównowaŜonego rozwoju miał nadrzędne 
znaczenie oraz by charakteryzował się 
dobitnością sformułowań i określał 
moŜliwie najwyŜsze normy społeczne, 
środowiskowe i dotyczące pracy; uwaŜa, 
Ŝe w związku z tym musi on stanowić 
integralną, wiąŜącą i moŜliwą do 
wyegzekwowania część ewentualnej 
przyszłej umowy o wolnym handlu z 
Wietnamem, a takŜe musi zawierać 
konkretne przepisy dotyczące przeglądu 
umowy w zaleŜności od moŜliwych 
negatywnych skutków umowy w obszarze 
ochrony środowiska, pracy i praw 
społecznych; uwaŜa, Ŝe przed zawarciem 
umowy konieczne jest przeprowadzenie 
aktualnej i niezaleŜnej oceny ex ante 
wpływu wywieranego na zrównowaŜony 
rozwój przez moŜliwe pozytywne i 
negatywne skutki takiej umowy; jest 
zdania, Ŝe dodatkowo potrzebna jest 
równieŜ niezaleŜna ocena ex ante wpływu 
na prawa człowieka oraz konkretne 
przepisy dotyczące mechanizmów 
przeglądu umowy na podstawie oceny 
skutków w kontekście praw człowieka ex 
post, w której dokonuje się oceny wpływu 
obowiązków wynikających z umowy, 
takich jak przepisy dotyczące liberalizacji, 
własności intelektualnej czy inwestycji; 
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nalega, aby na podstawie ustaleń takiej 
oceny wpływu umowa mogła być 
zawieszona, zmieniona lub rozwiązana; 

Or. en 

 

 


