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IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka Parlaments 2015. gada 17. decembrī sniedza piekrišanu ES un Vjetnamas 
pamatnolīgumam par visaptverošu partnerību un sadarbību (PCA)1, kurā ir noteiktas 
turpmākās attiecības un kura mērķis ir veicināt turpmāku sadarbību globālo un 
reģionālo problēmu risināšanā;

2. uzsver Vjetnamas stratēģisko nozīmi kā ES partnervalstij Dienvidaustrumāzijā un 
ASEAN valstu grupā, jo īpaši, bet ne tikai saistībā ar sarunām par klimata pārmaiņām, 
labu pārvaldību, ilgtspējīgu attīstību, ekonomisko un sociālo virzību un cīņu pret 
terorismu;

3. atzīst Vjetnamas centienus īstenot vērienīgu reformu programmu, jo īpaši attiecībā uz 
brīvās tirdzniecības nolīguma (BTN) ilgtspējīgas attīstības sadaļā iekļautajām vides un 
darba tiesībām; atzinīgi vērtē to, ka Vjetnama ir ratificējusi sešas no astoņām SDO 
pamatkonvencijām, proti, Nr. 29 par piespiedu darbu, Nr. 100 un Nr. 111 par 
nediskriminēšanu, Nr. 138 un Nr. 182 par bērnu darbu un pavisam nesen — Nr. 98 par 
tiesībām apvienoties organizācijās un koplīgumu slēgšanu; aicina Vjetnamas valdību 
ātri ratificēt pārējās konvencijas;

4. joprojām pauž bažas par cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp par nāvessoda piemērošanu 
Vjetnamā; aicina Vjetnamu ieviest nāvessoda moratoriju un virzīties uz tā atcelšanu; 
uzsver, ka cilvēktiesības ir BTN tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļas 
stūrakmens; aicina periodiski izvērtēt nolīguma ietekmi;

5. uzsver, ka BTN 13. pantā ietverta sadarbības pieeja, kuras pamatā ir kopīgas vērtības un 
intereses, ņemot vērā attiecīgo Pušu attīstības līmeņu atšķirības; atzinīgi vērtē iespēju, 
rīkojot viedokļu apmaiņu Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības komitejā, pirmām 
kārtām risināt jautājumus, uz kuriem attiecas 13. pants par tirdzniecību un ilgtspējīgu 
attīstību; atgādina, ka Puse var pieprasīt sasaukt ekspertu grupu, lai izskatītu šādus 
jautājumus gadījumā, ja komiteja tos nevar apmierinoši atrisināt;

6. uzsver, ka BTN rada institucionāli un juridiski saistošu saikni ar PCA; norāda, ka PCA 
1. pantā ir ietverta standarta cilvēktiesību klauzula, kas var izraisīt attiecīgus 
pasākumus, tostarp galējas nepieciešamības gadījumā — PCA vai tā daļu darbības 
tūlītēju apturēšanu;

7. mudina Komisiju palielināt tehnisko palīdzību un pieejamo finansējumu Vjetnamai un 
tās neatkarīgajai pilsoniskajai sabiedrībai, lai atbalstītu Vjetnamas atbilstību 
starptautiskajām saistībām cilvēktiesību jomā un uzraudzītu pareizu BTN 13. panta 
īstenošanu.

1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0467.


