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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. emlékeztet arra, hogy a Parlament 2015. december 17-én egyetértését adta az EU–
Vietnám átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz1, amely 
meghatározza a jövőbeli kapcsolatokat, és célja a globális és regionális kihívásokkal 
kapcsolatos együttműködés további bővítése;

2. hangsúlyozza Vietnám mint az Unió jelentős délkelet-ázsiai partnere és ASEAN-ország 
stratégiai fontosságát, különösen, de nem kizárólag az éghajlatváltozással kapcsolatos 
tárgyalások, a jó kormányzás, a fenntartható fejlődés, a gazdasági és társadalmi fejlődés, 
valamint a terrorizmus elleni küzdelem terén;

3. elismeri Vietnám erőfeszítéseit az ambiciózus reformprogram végrehajtására, különösen 
a szabadkereskedelmi megállapodás fenntartható fejlődéssel foglalkozó fejezetén belül a 
környezeti és munkavállalói jogok tekintetében; üdvözli, hogy Vietnám az ILO nyolc 
alapvető egyezménye közül hatot már ratifikált, nevezetesen a kényszermunkáról szóló 
29. egyezményt, a megkülönböztetésmentességről szóló 100. és 111. egyezményt, a 
gyermekmunkáról szóló 138. és 182. egyezményt, valamint legutóbb a szervezkedési 
jogról és a kollektív tárgyalási jogról szóló 98. egyezményt; felhívja a vietnámi 
kormányt, hogy mielőbb ratifikálja a fennmaradó egyezményeket is;

4. továbbra is aggodalmát fejezi ki az emberi jogi jogsértések, többek között a 
halálbüntetés Vietnámban való alkalmazása miatt; felszólítja Vietnámot, hogy vezessen 
be moratóriumot, és tegyen lépéseket a halálbüntetés eltörlése felé; rámutat arra, hogy 
az emberi jogok a szabadkereskedelmi megállapodás kereskedelemről és fenntartható 
fejlődésről szóló fejezetének sarokkövét képezik; kéri a megállapodás hatásának 
rendszeres értékelését;

5. hangsúlyozza, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás 13. cikke magában foglalja a 
közös értékeken és érdekeken alapuló kooperatív megközelítést, figyelembe véve a 
felek saját fejlettségi szintje közötti különbségeket; üdvözli, hogy a kereskedelemről és 
a fenntartható fejlődésről szóló 13. cikk hatálya alá tartozó ügyeket először a 
Kereskedelmi és Fenntartható Fejlődési Bizottságon belüli eszmecsere útján lehet 
rendezni; emlékeztet arra, hogy amennyiben ezen ügyeket e bizottság nem oldja meg 
kielégítő módon, bármely fél kérheti szakértői testület összehívását ezen ügyek 
kivizsgálására;

6. rámutat arra, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás intézményi és jogilag kötelező 
erejű kapcsolatot hoz létre a partnerségi és együttműködési megállapodással; rámutat 
arra, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodás 1. cikke szabványos emberi 
jogi kikötést tartalmaz, amely megfelelő intézkedéseket válthat ki, végső esetben a 
partnerségi és együttműködési megállapodásnak vagy annak részének azonnali 
felfüggesztését is beleértve;

1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0467.
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7. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy fokozza a technikai támogatást és a Vietnám és a 
független vietnámi civil társadalom rendelkezésére álló finanszírozást annak érdekében, 
hogy támogassa Vietnám nemzetközi emberi jogi kötelezettségeinek való megfelelését 
és a szabadkereskedelmi megállapodás 13. cikke megfelelő végrehajtásának 
ellenőrzését.


