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PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad Parlamentas 2015 m. gruodžio 17 d.1 pritarė ES ir Vietnamo pagrindų 
susitarimui dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo (PBS), kuriame apibrėžiami 
būsimi santykiai ir siekiama toliau stiprinti bendradarbiavimą sprendžiant pasaulines ir 
regionines problemas;

2. pabrėžia strateginę Vietnamo, kaip labai svarbaus ES partnerio Pietryčių Azijoje ir tarp 
ASEAN šalių, svarbą, ypač kalbant apie klimato kaitos derybų, gero valdymo, tvaraus 
vystymosi, ekonominės ir socialinės pažangos ir kovos su terorizmu bei ne vien tik 
šiuos klausimus;

3. pripažįsta Vietnamo pastangas imtis plataus užmojo reformų darbotvarkės, ypač LPS 
darnaus vystymosi skyriaus aplinkos apsaugos ir darbo teisių klausimais; palankiai 
vertina tai, kad ratifikuotos šešios iš aštuonių pagrindinių Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijų, būtent konvencija Nr. 29 dėl priverstinio darbo, 
konvencijos Nr. 100 ir Nr. 111 dėl nediskriminavimo, Nr. 138 ir Nr. 182 dėl vaikų 
darbo ir, visai neseniai, konvencija Nr. 98 dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti 
kolektyvines derybas; ragina Vietnamo vyriausybę greitai ratifikuoti dar neratifikuotas 
konvencijas;

4. vis dar yra susirūpinęs dėl žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant mirties bausmės taikymą, 
Vietname; ragina Vietnamą paskelbti mirties bausmės moratoriumą ir siekti ją 
panaikinti; pabrėžia, kad žmogaus teisės yra pagrindinis LPS prekybos ir darnaus 
vystymosi skyriaus elementas; ragina periodiškai vertinti susitarimo poveikį;

5. pabrėžia, kad LPS 13 straipsnyje įtvirtinamas bendradarbiavimu, bendromis vertybėmis 
ir interesais pagrįstas požiūris ir atsižvelgiama į skirtingą atitinkamų Susitarimo šalių 
išsivystymo lygį; palankiai vertina galimybę vykdant dialogą Prekybos ir darnaus 
vystymosi komitete visų pirma išspręsti klausimus, patenkančius į 13 straipsnio dėl 
prekybos ir darnaus vystymosi taikymo sritį; primena, kad Susitarimo šalis gali prašyti 
sušaukti ekspertų grupę tokiems klausimams nagrinėti, jei šis komitetas negali jų 
tinkamai išspręsti;

6. atkreipia dėmesį į tai, kad pagal LPS sukuriamas institucinis ir teisiškai privalomas 
ryšys su PBS; atkreipia dėmesį į tai, kad į PBS 1 straipsnį įtraukta standartinė nuostata 
dėl žmogaus teisių, pagal kurią galima imtis atitinkamų priemonių, be kita ko, 
kraštutiniu atveju nedelsiant sustabdyti PBS ar jo dalių taikymą;

7. ragina Komisiją didinti techninę pagalbą ir finansavimą, skirtą Vietnamui ir jo 
nepriklausomai pilietinei visuomenei, siekiant padėti Vietnamui laikytis savo 
tarptautinių žmogaus teisių srities įsipareigojimų, ir stebėti, ar tinkamai įgyvendinamas 
LPS 13 straipsnis.

1 Priimti tekstai, P8_TA(2015)0467.


