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SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru comerț internațional, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. reamintește că Parlamentul și-a dat aprobarea pentru Acordul-cadru global de 
parteneriat și cooperare UE-Vietnam (APC), la 17 decembrie 20151, care definește 
viitoarele relații și urmărește să consolideze cooperarea în ceea ce privește provocările 
mondiale și regionale; ia act cu îngrijorare de faptul că situația drepturilor omului din 
țară s-a deteriorat de la intrarea în vigoare a APC;

2. regretă că Comisia nu a efectuat o evaluare a impactului Acordului de liber schimb UE-
Vietnam asupra drepturilor omului, deși Parlamentul a solicitat acest lucru, ceea ce 
contravine deciziei Ombudsmanului European din 2015 și angajamentelor asumate în 
Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația, și invită Comisia să 
efectueze imediat această evaluare a impactului; subliniază că Comisia s-a angajat, de 
asemenea, să realizeze o evaluare ex post a impactului economic, social și de mediu;

3. subliniază importanța strategică a Vietnamului ca partener esențial al UE în Asia de 
Sud-Est și în rândul țărilor ASEAN, în special, dar nu exclusiv, în ceea ce privește 
negocierile privind schimbările climatice, buna guvernanță, dezvoltarea durabilă, 
progresul economic și social și lupta împotriva terorismului; subliniază că Vietnamul 
trebuie ă devină un partener în promovarea drepturilor omului și a reformelor 
democratice; ia act de faptul că Vietnamul va deține președinția ASEAN în 2020; 
subliniază că UE și Vietnamul trebuie să respecte pe deplin și să aplice Acordul de la 
Paris;

4. salută Acordul dintre UE și guvernul vietnamez de instituire a unui cadru pentru 
participarea Republicii Vietnam la operațiunile UE de gestionare a crizelor, care a fost 
semnat la 17 octombrie 2019; subliniază că Vietnamul este a doua țară parteneră din 
Asia care semnează un Acord-cadru de participare cu UE; subliniază că Acordul 
reprezintă un pas înainte important în relațiile dintre UE și Vietnam;

5. ia act de eforturile Vietnamului de a realiza un program de reforme, în special cu privire 
la drepturile de mediu și drepturile lucrătorilor înscrise în capitolul privind dezvoltarea 
durabilă din acordul de liber schimb (ALS); invită guvernul vietnamez să ia toate 
măsurile legislative și nelegislative pentru a garanta și aplica în mod eficace cele mai 
înalte standarde privind drepturile omului, inclusiv standardele de mediu și de muncă, 
dar fără a se limita la acestea; salută ratificarea a șase dintre cele opt convenții de bază 
ale OIM, și anume Convenția nr. 29 privind munca forțată, nr. 100 și nr. 111 privind 
nediscriminarea, nr. 138 și nr. 182 privind munca copiilor și, cel mai recent, nr. 98 
privind dreptul de organizare și negocierea colectivă; îndeamnă guvernul vietnamez să 
ratifice rapid și să pună în aplicare integral și celelalte convenții; solicită un mecanism 
executoriu eficace care să se aplice capitolului privind comerțul și dezvoltarea durabilă 
și un calendar precis, public și obligatoriu pentru ratificarea Convenției OIM nr.87 
privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare și a Convenției OIM 

1 Texte adoptate, P8_TA(2015)0467.
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nr.105 privind abolirea muncii forțate;

6. este preocupat în continuare de încălcările drepturilor omului în Vietnam, inclusiv 
condamnarea, intimidarea politică, supravegherea intruzivă, hărțuirea, atacul, răpirea și 
procesele inechitabile ale activiștilor politici, ale jurnaliștilor, ale bloggerilor, ale 
dizidenților și ale apărătorilor drepturilor omului, restricționarea libertății religioase și a 
libertății de exprimare și de asociere, precum și de aplicarea pedepsei cu moartea; 
solicită Vietnamului să introducă un moratoriu privind pedeapsa cu moartea și să ia 
măsuri imediate pentru abolirea acesteia; regretă profund faptul că numărul deținuților 
politici și al jurnaliștilor, bloggerilor și apărătorilor drepturilor omului, ai lucrătorilor, ai 
libertății religioase și ai mediului plasați în detenție a crescut în ultimii ani; solicită 
eliberarea tuturor celor care au fost plasați în detenție pentru simplul fapt că și-au 
exercitat libertatea de exprimare și renunțarea la toate acuzațiile care li se aduc;

7. subliniază că drepturile omului constituie o piatră de temelie a capitolului privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă din ALS; este preocupat de faptul că ALS se 
concentrează doar asupra unei anumite serii de drepturi, în principal asupra convențiilor 
de bază ale OIM; solicită, prin urmare, ca drepturile omului să fie incluse într-un mod 
mai cuprinzător, însoțite de un mecanism care să asigure aplicarea efectivă a acestora; 
solicită evaluarea periodică independentă a impactului acordului;

8. invită Vietnamul să pună în aplicare recomandările făcute în timpul celei mai recente 
evaluări periodice universale; invită autoritățile din Vietnam să își alinieze legislația la 
standardele și obligațiile internaționale din domeniul drepturilor omului, inclusiv Pactul 
internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) la care Vietnamul este 
parte, în special prin revizuirea Codului său penal, a legislației sale privind securitatea 
cibernetică și a legislației sale privind convingerile și religia; solicită guvernului 
vietnamez să adapteze legislația care reglementează întrunirile publice și demonstrațiile 
pentru ca aceasta să fie conformă cu drepturile de liberă întrunire și asociere;

9. subliniază că articolul 13 din ALS reflectă o abordare centrată pe cooperarea bazată pe 
valori și interese comune, ținând seama de diferențele dintre nivelurile de dezvoltare 
respective ale părților; salută posibilitatea de a soluționa mai întâi chestiunile care intră 
sub incidența articolului 13 privind comerțul și dezvoltarea durabilă prin schimburi de 
opinii în cadrul Comitetului pentru comerț și dezvoltare durabilă; regretă că, în cazul în 
care aceste chestiuni nu sunt soluționate, al doilea mecanism care permite unei părți să 
solicite un grup independent de experți poate depinde de procedurile proprii ale părților 
și de dorința lor de a recurge la ele; invită UE și Vietnamul să instituie un mecanism 
independent de monitorizare a drepturilor omului și un mecanism independent de tratare 
a plângerilor, care să constituie pentru cetățeni și părțile interesate de la nivel local o 
cale de atac eficace și un instrument împotriva eventualelor efecte negative ale 
Acordului de liber schimb asupra drepturilor omului, în special prin aplicarea 
mecanismului de soluționare a litigiilor între state capitolului privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă;

10. subliniază că ALS creează o legătură instituțională și obligatorie din punct de vedere 
juridic cu APC; subliniază că articolul 1 din APC conține o clauză standard privind 
drepturile omului, care poate declanșa măsuri adecvate, inclusiv, în ultimă instanță, 
suspendarea fără întârziere a APC sau a unor părți ale acestuia; reamintește că, în cauza 
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1409/2014/MHZ privind ALS UE-Vietnam, Ombudsmanul European a constatat că 
preambulul ALS UE-Vietnam și alte instrumente tradiționale, cum ar fi clauza privind 
drepturile omului din APC și dialogul privind drepturile omului, au fost insuficiente 
pentru a asigura respectarea în mod adecvat a obligațiilor UE, în special atunci când 
legislația țării terțe nu este conformă cu standardele internaționale în domeniul 
drepturilor omului; solicită instituirea unui mecanism de monitorizare a punerii în 
aplicare a clauzei privind drepturile omului pe baza evaluărilor periodice și introducerea 
unei proceduri care să stabilească consecințe clare și credibile în caz de încălcare a 
acordului;

11. ia act cu îngrijorare de faptul că societatea civilă independentă din Vietnam a fost grav 
reprimată și că mulți dintre reprezentanții ei acționează clandestin, de teama 
persecuțiilor și a represaliilor; încurajează Comisia să acorde mai multă asistență 
tehnică și finanțare pentru a dezvolta societatea civilă independentă din Vietnam, cu 
scopul de a ajuta această țară să își respecte obligațiile internaționale în domeniul 
drepturilor omului și de a contribui la monitorizarea punerii în aplicare corespunzătoare 
a articolului 13 din ALS; invită Comisia să garanteze că grupurile consultative interne 
(GCI) prevăzute la capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă includ 
reprezentanți ai societății civile cu adevărat independenți și să precizeze mecanismele 
existente care le permit acestora să joace, în siguranță și în mod corespunzător, rolul lor 
de monitorizare a punerii în aplicare a ALS, fără a se teme de represalii;

12. subliniază că este necesar ca Parlamentul și delegația sa interparlamentară competentă 
să urmărească și să monitorizeze îndeaproape evoluția situației din Vietnam, precum și 
punerea în aplicare a tuturor secțiunilor din ALS, pentru a putea reacționa la evoluția 
situației la fața locului; invită Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și 
Comisia să coopereze îndeaproape cu Parlamentul în vederea pregătirii dialogurilor 
anuale privind drepturile omului, a sesiunilor de raportare conexe și a actualizării 
Strategiei UE privind drepturile omului pentru Vietnam;

13. este ferm convins că, în Vietnam, sunt necesare îmbunătățiri în domeniul statului de 
drept, al bunei guvernanțe, al dezvoltării durabile și al respectării drepturilor omului;

14. invită Comisia și SEAE să informeze în mod oficial Parlamentul cu privire la 
angajamentul Vietnamului de a realiza progrese în ceea ce privește o serie de aspecte 
legate de drepturile omului, așa cum se menționează în rezoluția sa din 17 decembrie 
20152;

15. consideră că acordul nu ar trebui aprobat decât în cazul în care autoritățile vietnameze 
eliberează prizonierii politici; subliniază că Parlamentul trebuie să se angajeze să 
respecte un calendar precis, stabilit de comun acord cu Comisia, pentru adoptarea unor 
măsuri legislative și nelegislative eficace care să răspundă preocupărilor exprimate în 
prezenta rezoluție; solicită Comisiei să răspundă acestor preocupări;

2 Rezoluția fără caracter legislativ a Parlamentului European din 17 decembrie 2015 referitoare la proiectul de 
decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului-cadru global de parteneriat și cooperare 
între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte 
(JO C 399, 24.11.2017, p. 141).
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