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NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že Parlament 17. decembra 20151 udelil súhlas s Rámcovou dohodou medzi 
EÚ a Vietnamom o komplexnom partnerstve a spolupráci (DPS), ktorá vymedzuje 
budúce vzťahy a jej cieľom je posilniť ďalšiu spoluprácu v oblasti globálnych a 
regionálnych výziev; so znepokojením konštatuje, že situácia v oblasti ľudských práv 
vo Vietname sa od nadobudnutia platnosti DPS zhoršila;

2. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nevykonala posúdenie vplyvu dohody o 
voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom z hľadiska ľudských práv, hoci o to 
Parlament požiadal, čo je v rozpore s rozhodnutím európskej ombudsmanky z roku 
2015 a so záväzkami prijatými v rámci akčného plánu EÚ pre ľudské práva a 
demokraciu, a vyzýva ju, aby bezodkladne vykonala takéto posúdenie; poukazuje na to, 
že Komisia sa tiež zaviazala vykonať hodnotenie ex post týkajúce sa hospodárskeho, 
sociálneho a environmentálneho vplyvu;

3. zdôrazňuje strategický význam Vietnamu ako kľúčového partnera EÚ v juhovýchodnej 
Ázii a medzi krajinami združenia ASEAN, a to najmä, ale nie výlučne v súvislosti s 
rokovaniami o zmene klímy, dobrou správou vecí verejných,  udržateľným rozvojom, 
hospodárskym a sociálnym pokrokom a bojom proti terorizmu; zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby sa Vietnam stal partnerom v presadzovaní ľudských práv a 
demokratických reforiem; konštatuje, že Vietnam bude v roku 2020 predsedať 
združeniu ASEAN; zdôrazňuje, že EÚ a Vietnam musia v plnej miere rešpektovať a 
vykonávať Parížsku dohodu;

4. víta dohodu medzi EÚ a vietnamskou vládou, ktorá bola podpísaná 17. októbra 2019 a 
ktorou sa ustanovuje rámec pre účasť Vietnamu na operáciách krízového riadenia EÚ; 
zdôrazňuje, že Vietnam je druhou partnerskou krajinou v Ázii, ktorá s EÚ podpíše 
rámcovú dohodu o účasti; zdôrazňuje, že dohoda predstavuje významný krok vpred vo 
vzťahoch medzi EÚ a Vietnamom;

5. berie na vedomie úsilie Vietnamu uskutočniť reformný program, najmä pokiaľ ide o 
environmentálne a pracovné práva kapitoly o trvalo udržateľnom rozvoji dohody o 
voľnom obchode (DVO); vyzýva vietnamskú vládu, aby prijala všetky vhodné 
legislatívne a nelegislatívne opatrenia na skutočné zaručenie a vykonávanie najvyšších 
dosiahnuteľných noriem v oblasti ľudských práv vrátane, nie však výhradne, 
environmentálnych a pracovných noriem; víta ratifikáciu šiestich z ôsmich základných 
dohovorov MOP Vietnamom, konkrétne dohovoru č. 29 o nútenej práci, dohovorov č. 
100 a 111 o nediskriminácii, dohovorov č. 138 a 182 o detskej práci a najnovšie 
dohovoru č. 98 o práve organizovať sa a kolektívne vyjednávať; vyzýva vietnamskú 
vládu, aby urýchlene ratifikovala a plne vykonávala zvyšné dohovory; požaduje 
skutočne vynútiteľný mechanizmus, ktorý sa uplatňuje na kapitolu o obchode a trvalo 
udržateľnom rozvoji dohody a jasný, verejný a záväzný harmonogram ratifikácie 
dohovorov MOP č. 87 o slobode združovania a ochrane práva organizovať sa a č. 105 o 

1 Prijaté texty, P8_TA(2015)0467.
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zrušení nútenej práce;

6. je stále znepokojený porušovaním ľudských práv vo Vietname vrátane odsúdení, 
politického zastrašovania, dotieravého sledovania, obťažovania, útokov, únosov a 
nespravodlivých procesov týkajúcich sa politických aktivistov, novinárov, blogerov, 
disidentov a obhajcov ľudských práv, obmedzovaním náboženskej slobody a slobody 
prejavu a združovania, ako aj uplatňovaním trestu smrti; vyzýva Vietnam, aby zaviedol 
moratórium na trest smrti a okamžite podnikol kroky smerujúce k jeho zrušeniu; 
vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že počet zadržiavaných politických väzňov a 
novinárov, blogerov a aktivistov za ľudské práva, aktivistov v oblasti práce, 
náboženstva a životného prostredia v posledných rokoch vzrástol; požaduje prepustenie 
všetkých osôb, ktoré boli zadržané len za to, že uplatňovali svoje právo na slobodu 
prejavu, a zrušenie všetkých obvinení vznesených proti nim;

7. zdôrazňuje, že ľudské práva predstavujú základný kameň kapitoly o obchode a trvalo 
udržateľnom rozvoji dohody o voľnom obchode; je znepokojený tým, že dohoda o 
voľnom obchode sa zameriava len na určitý rozsah práv, najmä základné dohovory 
MOP; žiada preto, aby sa otázka ľudských práv riešila komplexnejšie spolu s 
mechanizmom na zabezpečenie ich účinného presadzovania; požaduje pravidelné a 
nezávislé hodnotenie vplyvu dohody;

8. vyzýva Vietnam, aby vykonal odporúčania prijaté počas posledného všeobecného 
pravidelného preskúmania; vyzýva vietnamské orgány, aby svoje právne predpisy 
zosúladili s medzinárodnými normami a povinnosťami v oblasti ľudských práv vrátane 
Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ICCPR), ktorého je 
Vietnam zmluvnou stranou, a to najmä prostredníctvom revízie trestného zákona, 
zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o viere a náboženstve; vyzýva vietnamskú 
vládu, aby zosúladila právne predpisy upravujúce verejné zhromaždenia a demonštrácie 
s právom na slobodu zhromažďovania a združovania;

9. zdôrazňuje, že článok 13 dohody o voľnom obchode predstavuje prístup založený na 
spolupráci, ktorý vychádza zo spoločných hodnôt a záujmov a v ktorom sú zohľadnené 
rozdielne úrovne rozvoja zmluvných strán; víta možnosť riešiť v prvom rade otázky, na 
ktoré sa vzťahuje článok 13 o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji prostredníctvom 
výmeny názorov vo Výbore pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že v prípade, že sa tieto záležitosti nevyriešia, druhý 
mechanizmus, ktorý zmluvnej strane umožňuje požiadať o zvolanie nezávislého panelu 
expertov, môže ostať podriadený vlastným postupom zmluvných strán a závisí od ich 
ochoty použiť ich; vyzýva EÚ a Vietnam, aby vytvorili nezávislý mechanizmus na 
monitorovanie oblasti ľudských práv a nezávislý mechanizmus podávania sťažností, 
ktorý by dotknutým občanom a miestnym zainteresovaným stranám poskytol účinný 
prostriedok nápravy a nástroj na riešenie potenciálneho negatívneho vplyvu dohody o 
voľnom obchode na ľudské práva, a to najmä uplatňovaním mechanizmu urovnávania 
sporov medzi štátmi na kapitolu o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji;

10. zdôrazňuje, že dohoda o voľnom obchode vytvára inštitucionálne a právne záväzné 
prepojenie s dohodou o partnerstve a spolupráci (DPS); poukazuje na to, že článok 1 
DPS obsahuje štandardnú doložku o ľudských právach, ktorá môže vyvolať primerané 
opatrenia, a ako bezodkladné krajné riešenie aj pozastavenie platnosti DPS alebo jej 
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častí; pripomína, že európska ombudsmanka v prípade 1409/2014/MHZ týkajúcom sa 
dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom dospela k záveru, že preambula 
tejto dohody a iné tradičné nástroje, ako je doložka DPS o „základnom prvku“ a dialóg 
o ľudských právach, nezabezpečujú primerané dodržiavanie záväzkov EÚ, najmä keď 
právne predpisy tretej krajiny nie sú v súlade s medzinárodnými normami v oblasti 
ľudských práv; vyzýva na vytvorenie mechanizmu na monitorovanie vykonávania 
doložky o ľudských právach na základe pravidelných hodnotení a postupu, v ktorom sa 
stanovia jasné a skutočné dôsledky vyplývajúce z porušenia dohody;

11. so znepokojením konštatuje, že vietnamská nezávislá občianska spoločnosť je tvrdo 
potláčaná a mnohí z jej predstaviteľov pôsobia prevažne v utajení zo strachu z 
prenasledovania a odvetných opatrení; vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila technickú 
pomoc a dostupné finančné prostriedky na rozvoj Vietnamskej nezávislej občianskej 
spoločnosti s cieľom podporiť dodržiavanie medzinárodných záväzkov Vietnamu v 
oblasti ľudských práv a monitorovanie riadneho vykonávania článku 13 dohody o 
voľnom obchode; vyzýva Komisiu, aby zaručila, aby domáce poradné skupiny 
stanovené v kapitole o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji zahŕňali skutočne 
nezávislých zástupcov občianskej spoločnosti a aby objasnili zavedené mechanizmy s 
cieľom zabezpečiť, aby mohli riadne a bezpečne zohrávať svoju úlohu pri kontrole 
vykonávania dohody o voľnom obchode bez obáv z odvetných opatrení;

12. zdôrazňuje, že je potrebné, aby Parlament a jeho príslušná medziparlamentná delegácia 
pozorne sledovali a monitorovali vývoj vo Vietname a vykonávanie všetkých častí 
dohody o voľnom obchode s cieľom umožniť reagovať na vývoj v krajine; vyzýva 
Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Komisiu, aby úzko spolupracovali s 
Parlamentom pri príprave každoročných dialógov o ľudských právach, súvisiacich 
debrífingoch a aktualizácii stratégie EÚ v oblasti ľudských práv pre Vietnam;

13. je pevne presvedčený, že vo Vietname sú potrebné zlepšenia v oblasti právneho štátu, 
dobrej správy vecí verejných, udržateľného rozvoja a dodržiavania ľudských práv;

14. vyzýva Komisiu a ESVČ, aby formálne informovali Parlament o záväzku Vietnamu 
pokročiť v sérii otázok týkajúcich sa ľudských práv, ako sa uvádza v jeho uznesení zo 
17. decembra 20152;

15. domnieva sa, že súhlas by sa mal udeliť len vtedy, keď vietnamské orgány prepustia 
svojich politických väzňov; zdôrazňuje potrebu zaviazať Komisiu a dohodnúť sa s ňou 
na jasnom harmonograme prijatia účinných legislatívnych a nelegislatívnych opatrení s 
cieľom riešiť otázky uvedené v tomto uznesení; vyzýva Komisiu, aby tieto otázky 
riešila.

2 Nelegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2015 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí 
Rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na 
jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Únie (Ú. v. EÚ C 399, 
24.11.2017, s. 141).
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