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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че на 17 декември 2015 г.1 Парламентът даде своето одобрение за 
Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество (СПС) 
между ЕС и Виетнам, което определя бъдещите отношения и има за цел да засили 
по-нататъшното сътрудничество по отношение на глобалните и регионалните 
предизвикателства; отбелязва със загриженост, че положението с правата на 
човека в страната се е влошило след влизането в сила на СПС;

2. изразява съжаление, че Комисията не е извършила оценка на въздействието на 
споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам върху правата на 
човека, въпреки искането отправено в този смисъл от парламента, което е в 
противоречие с решението на Европейския омбудсман от 2015 г. и на 
ангажиментите, поети в Плана за действие на ЕС относно правата на човека и 
демокрацията, и призовава Комисията да извърши незабавно такава оценка; 
посочва, че Комисията също така се е ангажирала да извърши последваща оценка 
на икономическото, социалното и екологичното въздействие;

3. подчертава стратегическото значение на Виетнам като ключов партньор на ЕС в 
Югоизточна Азия и сред държавите от АСЕАН, по-специално, но не само във 
връзка с преговорите относно изменението на климата, доброто управление, 
устойчивото развитие, икономическия и социалния напредък и борбата срещу 
тероризма; подчертава необходимостта Виетнам да се превърне в партньор в 
утвърждаването на правата на човека и демократичните реформи; отбелязва, че 
през 2020 г. Виетнам председателства АСЕАН; подчертава необходимостта ЕС и 
Виетнам да спазват напълно и да прилагат Парижкото споразумение;

4. приветства споразумението между ЕС и правителството на Виетнам за създаване 
на рамка за участието на Виетнам в операциите на ЕС за управление на кризи, 
което беше подписано на 17 октомври 2019 г.; подчертава, че Виетнам стана 
втората партньорска държава в Азия, подписала рамково споразумение за участие 
с ЕС; подчертава, че споразумението представлява значителна стъпка напред в 
отношенията между ЕС и Виетнам;

5. отбелязва усилията на Виетнам да предприеме програма за реформи, 
по-специално относно екологичните и трудовите права на главата относно 
устойчивото развитие от споразумението за свободна търговия (ССТ); призовава 
правителството на Виетнам да предприеме всички подходящи законодателни и 
незаконодателни мерки, за да гарантира ефективно и да прилага възможно 
най-високи стандарти в областта на правата на човека, включително, но не само, 
екологичните и трудовите стандарти; приветства ратифицирането на шест от 
осемте основни конвенции на МОТ, а именно № 29 относно принудителния труд, 
№ 100 и № 111 относно недискриминацията, № 138 и № 182 относно детския труд 
и съвсем наскоро – № 98 относно правото на организиране и колективно 
договаряне; настоятелно призовава правителството на Виетнам бързо да 

1 Приети текстове, P8_TA(2015)0467.



PE641.414v02-00 4/8 AD\1194359BG.docx

BG

ратифицира и да изпълни изцяло останалите конвенции; призовава за 
действително приложим механизъм, който да се прилага за главата относно 
търговията и устойчивото развитие (ТУР), както и за ясен, публичен и обвързващ 
график за ратифицирането на Конвенция № 87 на МОТ за синдикалната свобода и 
закрила на правото на синдикално организиране и на Конвенция № 105 относно 
премахването на принудителния труд;

6. продължава да бъде загрижен във връзка с нарушенията на правата на човека във 
Виетнам, включително осъждането, политическото сплашване, наблюдение, което 
нарушава неприкосновеността на личния живот, тормоза, нападенията, 
отвличането и несправедливите съдебни процеси срещу политически активисти, 
журналисти, блогъри, дисиденти и защитници на правата на човека, 
ограничаването на свободата на вероизповедание и свободата на изразяване на 
мнение и свободата на сдружаване, както и прилагането на смъртното наказание; 
призовава Виетнам да въведе мораториум върху смъртното наказание и да 
предприеме незабавни стъпки за неговото премахване; изразява дълбоко 
съжаление, че броят на задържаните политически затворници и журналисти, 
блогъри и защитници на правата на човека, профсъюзни, религиозни и 
екологични активисти е нараснал през последните години; призовава за 
освобождаване на всички лица, задържани единствено на основание упражнена от 
тях свобода на изразяване на мнение и за оттегляне на всички обвинения срещу 
тях;

7. подчертава, че правата на човека представляват крайъгълен камък на главата за 
търговията и устойчивото развитие на ССТ; изразява загриженост, че ССТ се 
съсредоточава само върху определен набор от права, най-вече на основните 
конвенции на МОТ; ето защо призовава правата на човека да бъдат включени по 
по-изчерпателен начин и да се придружават от механизъм, който да гарантира 
действителното им прилагане; призовава за периодично извършване на 
независима оценка на въздействието на споразумението;

8. призовава Виетнам да изпълни препоръките, изказани по време на последния 
универсален периодичен преглед; призовава органите на Виетнам да приведат 
законодателството си в съответствие с международните стандарти и задължения в 
областта на правата на човека, включително Международния пакт за граждански 
и политически права, по който Виетнам е страна, по-специално като преразгледат 
Наказателния кодекс, Закона за киберсигурността и Закона за убежденията и 
религията; призовава правителството на Виетнам да приведе законодателство, 
което урежда публичните събирания и демонстрации, в съответствие с правото на 
свободни събрания и на свободно сдружаване;

9. подчертава, че член 13 от ССТ обединява в себе си подход на сътрудничество, 
основан на общи ценности и интереси, при същевременно отчитане на различията 
в съответното равнище на развитие на страните; приветства възможността за 
първо разрешаване на въпросите, които попадат в обхвата на член 13 относно 
търговията и устойчивото развитие чрез обмен в рамките на комисията по 
търговия и устойчиво развитие; изразява съжаление, че в случай че тези въпроси 
не бъдат решени, вторият механизъм, който позволява на дадена страна да поиска 
независима експертна група, може да остане подчинен на процедурите на 
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страните и да бъде задължен да ги използва; призовава ЕС и Виетнам да въведат 
независим механизъм за мониторинг в областта на правата на човека и независим 
механизъм за подаване на жалби, който да предостави на засегнатите граждани и 
местни заинтересовани страни ефективно средство за правна защита, както и 
инструмент за справяне с потенциални отрицателни последици върху правата на 
човека, по-специално чрез прилагането на механизма за уреждане на спорове 
между държавите в главата относно търговията и устойчивото развитие;

10. изтъква, че споразумението за свободна търговия (ССТ) създава институционална 
и правно обвързваща рамка със споразумението за партньорство и 
сътрудничество (СПС); посочва, че член 1 от СПС съдържа стандартна клауза за 
правата на човека, която може да доведе до предприемането на подходящи мерки, 
включително като крайна мярка – временно спиране на СПС или на части от него, 
без забавяне; припомня, че по случай 1409/2014/MHZ относно споразумението за 
свободна търговия между ЕС и Виетнам Европейският омбудсман установи, че 
преамбюлът на споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам и 
други традиционни инструменти, като например клаузата за „съществените 
елементи“ на СПС и диалога по правата на човека, не са достатъчни, за да се 
гарантира адекватно спазване на задълженията на ЕС, особено когато 
законодателството на третата държава не е в съответствие с международните 
стандарти в областта на правата на човека; призовава за създаването на 
механизъм за наблюдение на прилагането на клаузата за правата на човека въз 
основа на периодични оценки и за процедура, която да определя ясни и 
убедителни последици, произтичащи от нарушения на споразумението;

11. отбелязва със загриженост, че виетнамското независимо гражданско общество 
бива подложено на сериозни репресии и че много от неговите представители 
развиват дейност нелегално поради страх от преследване и ответни мерки; 
насърчава Комисията да увеличи техническата помощ и наличното финансиране 
за развитието на независимото гражданско общество на Виетнам, за да подкрепи 
страната в спазването на нейните международни задължения в областта на 
правата на човека и наблюдението на правилното прилагане на член 13 от ССТ; 
призовава Комисията да гарантира, че вътрешните консултативни групи (ВКГ), 
предвидени в главата за ТУР, включват действително независими представители 
на гражданското общество и да изясни съществуващите механизми, за да се 
гарантира, че те могат да изпълняват правилно и безопасно ролята си по 
отношение на контрола върху изпълнението на ССТ, без да се страхуват от 
репресии;

12. подчертава необходимостта Парламентът и неговата компетентна 
междупарламентарна делегация да следят отблизо и да наблюдават събитията във 
Виетнам и прилагането на всички раздели на ССТ, за да се даде възможност за 
отговор на събитията на място; призовава Европейската служба за външна 
дейност (ЕСВД) и Комисията да работят в тясно сътрудничество с Парламента 
при подготовката на годишните диалози относно правата на човека, свързаните с 
тях информационни сесии и при актуализирането на стратегията на ЕС за правата 
на човека за Виетнам;

13. твърдо вярва, че във Виетнам са необходими подобрения в областта на 
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принципите на правовата държава, доброто управление, устойчивото развитие и 
зачитането на правата на човека;

14. призовава Комисията и ЕСВД да докладват официално на Парламента относно 
ангажимента на Виетнам да постигне напредък по редица въпроси, свързани с 
правата на човека, както се посочва в неговата резолюция от 17 декември 2015 г.2;

15. счита, че споразумението следва да получи одобрение единствено ако 
виетнамските органи освободят политическите затворници; подчертава 
необходимостта от поемане на ангажимент и постигане на съгласие с Комисията 
относно ясен график за предприемане на ефективни законодателни и 
незаконодателни мерки в отговор на опасенията, изложени в настоящата 
резолюция; призовава Комисията да вземе предвид тези опасения.

2 Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно проекта на 
решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Рамковото споразумение за всестранно 
партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и 
Социалистическа република Виетнам, от друга страна (ОВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 141).
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