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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Ghnóthaí Eachtracha ar an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar an 
coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

1. Ag meabhrú di gur thug an Pharlaimint a toiliú i leith Chreat-Chomhaontú AE-Vítneam 
maidir le Comhpháirtíocht agus Comhar Cuimsitheach (PCA) an 17 Nollaig 20151, lena 
sainítear an caidreamh agus cuspóirí a bheidh ann amach anseo chun an comhar i dtaca 
le dúshláin dhomhanda agus réigiúnacha a fheabhsú tuilleadh;

2. Ag cur i bhfáth an tábhacht straitéiseach atá le Vítneam mar chomhpháirtí 
ríthábhachtach den Aontas san Áise Thoir Theas agus i measc Chomhlachas Náisiúin na 
hÁise Thoir Theas (ASEAN), go sonrach ach ní go heisiach i ndáil leis an gcaibidlíocht 
maidir leis an athrú aeráide, dea-rialachas, forbairt inbhuanaithe, dul chun cinn 
eacnamaíoch agus sóisialta agus an comhrac i gcoinne na sceimhlitheoireachta;

3. Ag aithint iarrachtaí Vítneam maidir le clár oibre athchóirithe uaillmhianach a chur i 
gcrích, go háirithe maidir le cearta comhshaoil agus saothair na caibidle maidir le 
forbairt inbhuanaithe de chuid an Chomhaontaithe Saorthrádála (FTA); ag cur in iúl gur 
díol sásaimh di na sé cinn as ocht gcroíchoinbhinsiún EIS a daingníodh, eadhon 
Uimh. 29 maidir le saothar éignithe, Uimh. 100 agus Uimh. 111 maidir le neamh-
idirdhealú, Uimh. 138 agus Uimh. 182 maidir le saothar leanaí agus an ceann is déanaí, 
Uimh. 98 maidir leis an gceart eagrúcháin agus cómhargála; á iarraidh ar Rialtas 
Vítneam na Coinbhinsiúin atá fós gan réiteach a dhaingniú go mear;

4. Ag cur in iúl gur údar imní di na sáruithe ar chearta an duine, lena n-áirítear cur i 
bhfeidhm phionós an bháis i Vítneam; á iarraidh ar Vítneam moratóir a thabhairt isteach 
agus aistriú ionsar é a dhíothú; ag cur i bhfáth gur cloch choirnéil na caibidle maidir le 
forbairt inbhuanaithe de chuid an Chomhaontaithe Saorthrádála (FTA) is ea cearta an 
duine; á iarraidh go ndéanfaí meastóireacht thréimhsiúil ar thionchar an 
chomhaontaithe;

5. Ag cur i bhfáth go ndéanann Airteagal 13 den Chomhaontú Saorthrádála (FTA) cur 
chuige comhoibritheach a chuimsiú arna bhunú ar luachanna agus leasanna coiteanna, 
agus na héagsúlachtaí atá i leibhéil forbartha faoi seach na bPáirtithe á gcur san 
áireamh; ag cur in iúl gur díol sásaimh di an fhéidearthacht maidir le réiteach a fháil ar 
dtús ar ábhair a thagann faoi Airteagal 13 maidir le trádáil agus forbairt inbhuanaithe trí 
mhalartú sa Choiste um Thrádáil agus Forbairt Inbhuanaithe; ag meabhrú di gur féidir le 
Pairtí iarraidh a dhéanamh i leith Painéal Saineolaithe a chomóradh chun ábhair den sórt 
sin a scrúdú sa chás nach mbíonn ar chumas an Choiste iad a réiteach go sásúil;

6. Ag cur i bhfáth go gcruthaíonn an Comhaontú Saorthrádála (FTA) nasc institiúideach 
leis an gComhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair (PCA) agus atá ceangailteach ó 
thaobh an dlí de; ag tabhairt le fios go bhfuil clásal caighdeánach maidir le cearta an 
duine in Airteagal 1 den Chomhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair (PCA) ar féidir 
leis a bheith ina shiocair le bearta iomchuí a thionscnamh, lena n-áirítear, mar rogha 
dheireanach, an Comhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair (PCA) a fhionraí, nó 

1 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2015)0467.
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codanna de, gan mhoill;

7. Á mholadh don Choimisiún dlús a chur le cúnamh teicniúil agus leis an gcistiú atá ar 
fáil do Vítneam agus dá shochaí shibhialta neamhspleách chun tacú le Vítneam lena 
oibleagáidí idirnáisiúnta maidir le cearta an duine a chomhlíonadh agus le faireachán a 
dhéanamh ar chur chun feidhme cuí Airteagal 13 den Chomhaontú Saorthrádála(FTA).


