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15.4.2014 B7-0367/1 

Predlog spremembe  1 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Predlog resolucije B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 
o trenutnem stanju pogajanj glede sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. pozdravlja napredek pri pogajanjih o 
sporazumu o prosti trgovini, zlasti v 
poglavjih o carinah in spodbujanju 

trgovine, o tehničnih trgovinskih ovirah 
in o konkurenci, ter redno poročanje 

Komisije Parlamentu o njihovem poteku; 

opominja, da je za sporazum o prosti 
trgovini potrebna privolitev Parlamenta in 
da Komisija in Svet ne bi smela predlagati 
začasne uporabe sporazuma o prosti 
trgovini, dokler ga Parlament ne odobri; 

______________ 
1 Člen 218(6)(a) (v) PDEU. 
 

 

1. nasprotuje trenutnim pogajanjem o 
sporazumu o prosti trgovini, saj je povsem 
jasno, da zaščita ter izboljševanje 

socialnih, okoljskih in delovnih 

standardov nista v središču pogajalskega 

procesa; meni, da pogajanja niso 

pregledna, ker predstavniki civilne družbe 

in zlasti sindikati niso dovolj udeleženi v 
njih, zato ne bodo v interesu delavcev in 
revnih kmetov niti v EU niti v Vietnamu; 

je seznanjen, da Komisija redno poroča 

Evropskemu parlamentu o stanju 

pogajanj; opozarja, da je za sporazum o 
prosti trgovini potrebna1 privolitev 
Parlamenta in da Komisija in Svet ne bi 
smela predlagati začasne uporabe 
sporazuma o prosti trgovini, dokler ga 
Parlament ne odobri; 

______________ 
1 Člen 218(6)(a) (v) PDEU. 
 

Or. en 



 

AM\1027462SL.doc  PE533.886v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 
15.4.2014 B7-0367/2 

Predlog spremembe  2 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

v imenu skupine GUE/NGL 
Franziska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
Predlog resolucije B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 
o trenutnem stanju pogajanj glede sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

  1a. je prepričan, da mora biti spoštovanje 

pravic delavcev in sindikatov ključna 

značilnost vseh sporazumov o trgovini, ki 

jih EU podpiše s tretjimi državami; zato 

vztraja, da morata biti ratifikacija in 

poznejše izvajanje vseh temeljnih 

konvencij MOD, zlasti konvencij št. 87 in 

98, pogoj za nadaljevanje pogajanj o 

potencialnem sporazumu o prosti trgovini 

med EU in Vietnamom; poziva 

vietnamsko vlado, naj izpolni vse 

obveznosti iz temeljnih konvencij MOD, ki 

jih je ratificirala, ter takoj ratificira in 

izvaja preostale temeljne konvencije; 

ponavlja, da morajo biti pravice delavcev 

in sindikatov univerzalne ter morajo 

veljati za vse delavce, tudi tiste, ki delajo v 

posebnih ekonomskih conah; 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/3 

Predlog spremembe  3 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

v imenu skupine GUE/NGL 
Franziska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
Predlog resolucije B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 
o trenutnem stanju pogajanj glede sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

  16a. poziva Evropsko komisijo, naj 

mehanizma reševanja sporov med 

vlagatelji in državo ne vključi v 

potencialni prihodnji sporazum o prosti 

trgovini med EU in Vietnamom, ter 

podpira pravico do urejanja v splošnem 

interesu družbe; 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/4 

Predlog spremembe  4 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Predlog resolucije B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 
o trenutnem stanju pogajanj glede sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

  18a. V zvezi s tem poziva vietnamske 

oblasti, naj okrepijo prizadevanja in 

tehnične zmogljivosti za uveljavitev in 

učinkovito izvajanje smernic Svetovne 

organizacije za zdravje živali (OIE) o 

dobrem počutju živali ter uveljavijo in 

učinkovito izvajajo Konvencijo o 

mednarodni trgovini z ogroženimi prosto 

živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami 

(CITES); 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/5 

Predlog spremembe  5 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

v imenu skupine GUE/NGL 
Franziska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
Predlog resolucije B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 
o trenutnem stanju pogajanj glede sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 b (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

  18b. je zaskrbljen zaradi škodljivega 

vpliva intenzivnega kmetijstva, ki ga 

pogosto nadzirajo mednarodna podjetja, 

na dobro počutje živali in okolje; 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/6 

Predlog spremembe  6 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

v imenu skupine GUE/NGL 
Franziska Keller 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
Predlog resolucije B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 
o trenutnem stanju pogajanj glede sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. pričakuje, da bo sporazum o prosti 
trgovini vseboval zavezujoče in izvršljivo 
poglavje o trajnostnem razvoju, ki bo 
izražalo skupno zavezanost EU in 
Vietnama spodbujanju spoštovanja 
mednarodno priznanih človekovih pravic, 
osmih temeljnih konvencij Mednarodne 
organizacije dela in ključnih večstranskih 
okoljskih sporazumov, kot je Konvencija o 
mednarodni trgovini z ogroženimi 
prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi 
vrstami (CITES), skladnosti z njimi in 
njihovemu izvrševanju, in ukrepe za 
kršitve ter omogočal, da bodo pri 
pogajanjih o sporazumu o prosti trgovini 
ter izvajanju in spremljanju poglavja o 
trajnostnem razvoju sodelovale neodvisne 
organizacije civilne družbe, ki zastopajo 
gospodarske, socialne in okoljske 
zainteresirane strani, spodbujal podjetja pri 
prevzemanju praks družbene odgovornosti 
gospodarskih družb, tako da bodo 
upoštevana mednarodno sprejeta načela 

in mehanizmi, na primer smernice OECD 
za večnacionalna podjetja, vodilna načela 
ZN o podjetništvu in človekovih pravicah 
ter načela ZN o odgovornih naložbah in 
poročanju, in obravnaval pomembna 
vprašanja, kot je dobro počutje domačih in 

19. pričakuje, da bo sporazum o prosti 
trgovini vseboval zavezujoče in izvršljivo 
poglavje o trajnostnem razvoju, ki bo 
izražalo skupno zavezanost EU in 
Vietnama spoštovanju, upoštevanju in 
uveljavljanju mednarodno priznanih 
človekovih pravic, osmih temeljnih 
konvencij Mednarodne organizacije dela in 
ključnih večstranskih okoljskih 
sporazumov, kot je Konvencija o 
mednarodni trgovini z ogroženimi 
prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi 
vrstami (CITES), skladnosti z njimi in 
njihovemu izvrševanju, in ukrepe za 
kršitve ter omogočal, da bodo pri 
pogajanjih o sporazumu o prosti trgovini 
ter izvajanju in spremljanju poglavja o 
trajnostnem razvoju sodelovale neodvisne 
organizacije civilne družbe, ki zastopajo 
gospodarske, socialne in okoljske 
zainteresirane strani, poziva Evropski svet 
in Komisijo, naj v prihodnji sporazum o 

prosti trgovini z Vietnamom vključita 

obvezne in izvršljive določbe o družbeni 
odgovornosti gospodarskih družb, 
temelječe na smernicah OECD za 
večnacionalna podjetja in vodilnih načelih 
ZN o podjetništvu in človekovih pravicah, 
pa tudi načelih ZN o odgovornih naložbah 
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prostoživečih živali; in celovitem poročanja; poziva Komisijo, 
naj vzpostavi učinkovit sistem spremljanja 

v zvezi z družbeno odgovornostjo 

gospodarskih družb, ki bo vključeval 

sindikate in druge deležnike civilne 
družbe, in naj obravnava tudi pomembna 
vprašanja, kot je dobro počutje domačih in 
prostoživečih živali; zahteva, da se 
poglavje o trajnostnem razvoju vključi v 

glavni mehanizem za reševanje sporov iz 

sporazuma o prosti trgovini; 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/7 

Predlog spremembe  7 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

v imenu skupine GUE/NGL 
 
Predlog resolucije B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 
o trenutnem stanju pogajanj glede sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

  19a. poudarja, da je poglavje o 

trajnostnem razvoju izjemno pomembno 

in da mora biti besedilo jasno formulirano 

in mora določati najvišje možne socialne, 

okoljske in delovne standarde;  zato meni, 

da mora biti sestavni, zavezujoč in izvršljiv 

del potencialnega bodočega sporazuma o 

prosti trgovini z Vietnamom ter vsebovati 

konkretne določbe v zvezi s pregledom 

sporazuma, ki je odvisen od morebitnih 

škodljivih vplivov sporazuma na področju 

varstva okolja, dela in socialnih pravic; 

meni, da je treba pred sklenitvijo 

sporazuma izvesti posodobljeno in 

neodvisno predhodno oceno trajnostnega 

učinka v zvezi z morebitnimi pozitivnimi 

in negativnimi učinki tega sporazuma; 

meni, da so potrebne tudi neodvisna 

predhodna ocena učinka na človekove 

pravice in konkretne določbe o 

mehanizmih za pregled sporazuma na 

podlagi naknadne ocene učinka na 

človekove pravice, s katero bi ocenili 

učinek obveznosti, ki izhajajo iz 

sporazuma, kot so določbe o liberalizaciji, 

intelektualni lastnini in naložbah; 

poudarja, da je treba na podlagi 

ugotovitev take ocene učinka omogočiti 

začasen preklic, spremembo ali odpoved 

sporazuma; 
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Or. en 

 
 


