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15.4.2014 B7-0367/1 

Amendamentul 1 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Stadiul acordului de liber schimb UE-Vietnam 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. salută progresele constante înregistrate 
în cadrul negocierilor pentru ALS, în 
special la capitolele privind procedurile 
vamale și facilitarea schimburilor, 
obstacolele tehnice în calea comerțului și 
reglementări în materie de concurență, 
precum și informările periodice ale 
Comisiei transmise Parlamentului în 
legătură cu evoluția lor; reamintește că 
aprobarea Parlamentului European pentru 
acordul de liber schimb este obligatorie1, și 
că Comisia și Consiliul ar trebui să nu 
propună nicio aplicare provizorie a zonei 
de liber schimb înainte ca Parlamentul 

European să-și fi dat acordul; 

______________ 
1Articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v) din 
TFUE. 

 

 

1. se opune negocierilor în curs pentru 
ALS, întrucât este evident că protecția și 
dezvoltarea standardelor sociale, de mediu 
și de muncă nu se numără printre 
prioritățile procesului de negociere; 
consideră că negocierile sunt lipsite de 
transparență din cauza absenței unei 
implicări reale a reprezentanților 
societății civile și în special a sindicatelor 
și nu vor fi, în consecință, în beneficiul 
lucrătorilor și al agricultorilor săraci din 
UE și din Vietnam; ia act de informările 
periodice ale Comisiei transmise 
Parlamentului în legătură cu evoluția lor; 
reamintește că aprobarea Parlamentului 
European pentru acordul de liber schimb 
este obligatorie1, și că Comisia și Consiliul 

ar trebui să nu propună nicio aplicare 
provizorie a zonei de liber schimb înainte 

ca Parlamentul European să-și fi dat 
acordul; 

______________ 
1Articolul 218 alineatul (6) litera (a) punctul (v) din 
TFUE. 

 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/2 

Amendamentul 2 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 
în numele Grupului GUE/NGL 

Franziska Keller 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere de rezoluție B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Stadiul acordului de liber schimb UE-Vietnam 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1a. își exprimă convingerea fermă că 
respectarea drepturilor lucrătorilor și ale 
sindicatelor trebuie să constituie un 
element esențial în toate acordurile 
comerciale semnate de UE cu țări terțe; 
insistă, prin urmare, asupra faptului că 
ratificarea și implementarea ulterioară a 
tuturor convențiilor de bază ale OIM, în 
special Convențiile nr. 87 și nr. 98, 
trebuie să constituie o condiție necesară 
pentru continuarea negocierilor pentru 
un posibil acord de liber schimb între UE 
și Vietnam; solicită guvernului vietnamez 
să-și respecte obligațiile care îi revin în 
temeiul convențiilor de bază ale OIM pe 
care le-a ratificat, și să ratifice și să aplice 
fără întârziere convențiile principale 
restante; reafirmă că drepturile 
lucrătorilor și ale sindicatelor trebuie să 
fie universale și aplicate tuturor 
lucrătorilor, inclusiv celor care lucrează 
în Zonele economice speciale; 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/3 

Amendamentul 3 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 
în numele Grupului GUE/NGL 

Franziska Keller 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere de rezoluție B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Stadiul acordului de liber schimb UE-Vietnam 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  16a. invită Comisia să nu includă un 
mecanism de soluționare a litigiilor între 
investitori și stat într-un posibil viitor 
acord de liber schimb între UE și Vietnam 
și susține dreptul de a legifera în interesul 
general al societății; 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/4 

Amendamentul 4 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Stadiul acordului de liber schimb UE-Vietnam 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  18a. solicită, în acest context, autorităților 
vietnameze să își intensifice eforturile și 
capacitatea tehnică pentru a aplica și a 
implementa în mod eficient orientările 
privind bunul tratament al animalelor ale 
Organizației Mondiale pentru Sănătatea 
Animalelor (OIE) și pentru a aplica și a 
implementa în mod eficient Convenția 
privind comerțul internațional cu specii 
sălbatice de faună și floră pe cale de 
dispariție (CITES); 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/5 

Amendamentul 5 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 
în numele Grupului GUE/NGL 

Franziska Keller 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere de rezoluție B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Stadiul acordului de liber schimb UE-Vietnam 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 b (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  18b. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
impactul negativ al agriculturii la scară 
largă, aflată adesea sub controlul 
întreprinderilor internaționale, asupra 
condițiilor de viață ale animalelor și 
asupra mediului; 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/6 

Amendamentul 6 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 
în numele Grupului GUE/NGL 

Franziska Keller 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere de rezoluție B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Stadiul acordului de liber schimb UE-Vietnam 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19.  se așteaptă ca ALS să includă un 

capitol obligatoriu și executoriu privind 
dezvoltarea durabilă care să reflecte 

angajamentul comun al UE și al 
Vietnamului de a promova respectarea și 
implementarea acordurilor privind 

drepturile internaționale ale omului, 
precum și a celor opt convenții de bază ale 
OIM și a principalelor acorduri 
multilaterale cheie de mediu, precum 
Convenția privind comerțul internațional 

cu specii sălbatice de faună și floră pe cale 
de dispariție (CITES) cu măsuri prevăzute 
pentru cazurile de încălcare care să asigure 

implicarea organizațiilor independente ale 
societății civile, reprezentând părțile 

interesate din domeniile economic, social 
și de mediu, în monitorizarea negocierilor 
privind ALS, implementarea și 

monitorizarea capitolului privind 
dezvoltarea durabilă, precum și în 
încurajarea întreprinderilor în vederea 
adoptării practicilor CSR, ținând cont de 
principii și instrumente convenite la nivel 
internațional precum Orientările OCDE 
privind întreprinderile multinaționale și 

Principiile directoare ale ONU privind 
afacerile și drepturile omului, precum și 
principiile ONU pentru investiții 

19. se așteaptă ca ALS să includă un 
capitol obligatoriu și executoriu privind 
dezvoltarea durabilă care să reflecte 

angajamentul comun al UE și al 
Vietnamului de a promova respectarea și 
implementarea acordurilor privind 

drepturile internaționale ale omului, 
precum și a celor opt convenții de bază ale 
OIM și a principalelor acorduri 
multilaterale cheie de mediu, precum 
Convenția privind comerțul internațional 

cu specii sălbatice de faună și floră pe cale 
de dispariție (CITES) cu măsuri prevăzute 
pentru cazurile de încălcare care să asigure 

implicarea organizațiilor independente ale 
societății civile, reprezentând părțile 

interesate din domeniile economic, social 
și de mediu, în monitorizarea negocierilor 
privind ALS, implementarea și 

monitorizarea capitolului privind 
dezvoltarea durabilă; solicită Consiliului 
European și Comisiei să introducă, în 
viitorul ALS cu Vietnam, dispoziții 
obligatorii și executabile privind 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor (RSI), bazate pe 
Orientările OCDE privind întreprinderile 
multinaționale și Principiile directoare ale 
ONU privind afacerile și drepturile omului, 
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responsabile declarații financiare și să 
abordeze, de asemenea, aspecte importante 
cum ar fi condițiile de viață ale animalelor 

de fermă, dar și ale celor sălbatice; 

precum și pe Principiile ONU pentru 
investiții responsabile; solicită Comisiei să 
instituie un sistem de monitorizare 
efectivă în ceea ce privește 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor, care să implice 
sindicatele și alte părți interesate ale 
societății civile și să abordeze, de 
asemenea, aspecte importante cum ar fi 
condițiile de viață ale animalelor de fermă, 
dar și ale celor sălbatice; solicită ca acest 
capitol să fie acoperit de mecanismul 
principal de soluționare a litigiilor al 
acordului de liber schimb; 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/7 

Amendamentul 7 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Stadiul acordului de liber schimb UE-Vietnam 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 a  

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  19a. insistă asupra faptului că capitolul 
privind dezvoltarea durabilă este de 
maximă importanță și că trebuie formulat 
în mod foarte strict, stabilind cele mai 
înalte standarde sociale, de mediu și de 
muncă posibile; consideră, astfel, că acest 
capitol trebuie să fie parte integrantă, cu 
caracter obligatoriu și executoriu, a unui 
posibil viitor acord de liber schimb cu 
Vietnamul și trebuie să includă prevederi 
concrete pentru revizuirea acordului, în 
funcție de efectele negative potențiale ale 
acordului în domeniul protecției mediului, 
al muncii și al drepturilor sociale; 
consideră că este necesar un studiu de 
impact ex-ante actualizat și independent 
privind dezvoltarea durabilă (SID), care 
să estimeze atât posibilele efecte pozitive, 
cât și negative ale unui astfel de acord 
înainte de încheierea acestuia; consideră 
că este necesar un studiu de impact ex-
ante, cu caracter independent, asupra 
drepturilor omului, precum și prevederi 
concrete cu privire la mecanismele de 
revizuire a acordului, pe baza unui studiu 
de impact ex-post asupra drepturilor 
omului, care să evalueze impactul 
obligațiilor care decurg din acord, cum ar 
fi dispozițiile referitoare la liberalizare, 
proprietate intelectuală și investiții; 
insistă asupra faptului ca, pe baza 
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rezultatelor unui astfel de studiu de 
impact, acordul să poată fi suspendat, 
modificat sau denunțat; 

Or. en 

 
 


