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Amendamentul 8 

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 11 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. invită Comisia și autoritățile 

vietnameze să negocieze sisteme eficiente 
și transparente de achiziții publice pentru a 
asigura o concurență loială între 

întreprinderile private și cele de stat în 
atribuirea contractelor de achiziții publice, 

pentru a asigura cea mai mare acoperire 
posibilă și pentru a include întreprinderile 
din sectorul public, luând în considerare, în 

același timp, sensibilitățile și necesitățile 
reciproce; 

11. invită Comisia și autoritățile 

vietnameze să negocieze sisteme eficiente 
și transparente de achiziții publice pentru a 
asigura o concurență loială între 

întreprinderile private și cele de stat în 
atribuirea contractelor de achiziții publice, 

pentru a asigura cea mai mare acoperire 
posibilă și pentru a include întreprinderile 
din sectorul public, luând în considerare, în 

același timp, sensibilitățile și necesitățile 
reciproce; subliniază însă faptul că 
achizițiile publice reprezintă un 
instrument fundamental pentru evoluția 
economică a țărilor în curs de dezvoltare 
și că practic nicio țară în curs de 
dezvoltare nu a recurs la Acordul privind 
achizițiile publice (AAP); amintește, 
totodată, că AAP le dă țărilor în curs de 
dezvoltare posibilitatea de a aplica 
compensații și excepții de la principiul 
tratamentului național; solicită Comisiei 
să se abțină de la tentativele de a obține 
din partea Vietnamului angajamente de 
acordare a accesului la piață și de 
tratament național, inclusiv în sectorul 
energiei dobândite din surse ecologice; 
 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/9 

Amendamentul 9 

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 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. solicită să se asigure că un acord de 
investiții nu limitează progresul în 
ratificarea și implementarea pe deplin a 

acordurilor privind drepturile internaționale 
ale omului, a Convențiilor adoptate de 

OIM și a acordurilor multilaterale de 
mediu de către ambele părți; 

17. solicită să se asigure că un acord de 
investiții nu limitează progresul în 
ratificarea și implementarea pe deplin a 

acordurilor privind drepturile internaționale 
ale omului, a Convențiilor adoptate de 

OIM și a acordurilor multilaterale de 
mediu de către ambele părți; solicită 
introducerea în acord a unei „clauze 
privind obligațiile internaționale”, care să 
prevadă că obligațiile privind protecția 
investițiilor trebuie considerate sub 
rezerva respectării tuturor obligațiilor 
părților în temeiul tratatelor 
internaționale și al dreptului internațional 
cutumiar, în special privind drepturile 
omului, dreptul la muncă și protecția 
mediului; 

Or. en 



 

AM\1027463RO.doc  PE533.886v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
15.4.2014 B7-0367/10 

Amendamentul 10 

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 20 a  

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  20a. invită Comisia să își bazeze strategia 
pe introducerea unor condiții, oferind 
semnarea tratatului de liber schimb în 
schimbul unor progrese concrete în ceea 
ce privește drepturile omului și alte 
drepturi fundamentale; 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/11 

Amendamentul 11 

Franziska Keller 
în numele Grupului Verts/ALE 

Paul Murphy 
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 23 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. îndeamnă Comisia să efectueze cât mai 

curând posibil un studiu de impact asupra 
drepturilor omului așa cum a solicitat 

Parlamentul în rezoluția sa din 25 
noiembrie 2010 referitoare la drepturile 
omului și standardele sociale și de mediu în 

acordurile comerciale internaționale
1
 

pentru a asigura „indicatori comerciali 
globali care au la bază drepturile omului și 
standardele sociale și de mediu”; 

________________ 
1 JO C 99 E, 3.4.2012, p. 31. 

23. îndeamnă Comisia să efectueze cât mai 

curând posibil un studiu de impact asupra 
drepturilor omului așa cum a solicitat 

Parlamentul în rezoluția sa din 25 
noiembrie 2010 referitoare la drepturile 
omului și standardele sociale și de mediu în 

acordurile comerciale internaționale
1
 

pentru a asigura „indicatori comerciali 
globali care au la bază drepturile omului și 
standardele sociale și de mediu” și în 
conformitate cu raportul elaborat de 
Raportorul special al ONU privind dreptul 
la hrană; 

_______________ 
1 JO C 99 E, 3.4.2012, p. 31. 

Or. en 

 

 


