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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Ifakkar li l-Parlament, fis-17 ta' Diċembru 2015, ta l-approvazzjoni tiegħu għall-Ftehim 
Qafas dwar Sħubija u Kooperazzjoni Komprensivi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Vjetnam1, 
li jiddefinixxi r-relazzjonijiet futuri u l-għanijiet biex titqawwa l-kooperazzjoni ulterjuri 
fl-isfidi globali u reġjonali;

2. Jissottolinja l-importanza strateġika tal-Vjetnam bħala sieħeb kruċjali tal-UE fl-Asja 
tax-Xlokk u fost il-pajjiżi tal-ASEAN, b'mod speċifiku iżda mhux esklużiv fir-rigward 
tan-negozjati dwar it-tibdil fil-klima, il-governanza tajba, l-iżvilupp sostenibbli, il-
progress ekonomiku u soċjali u l-ġlieda kontra t-terroriżmu;

3. Jirrikonoxxi l-isforzi li għamel il-Vjetnam biex iwettaq aġenda ta' riformi ambizzjuża, 
partikolarment f'dawk li huma d-drittijiet ambjentali u tax-xogħol tal-kapitolu dwar l-
iżvilupp sostenibbli tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles; jilqa' b'sodisfazzjon ir-ratifika ta' 
sitta mit-tmien konvenzjonijiet fundamentali tal-ILO, jiġifieri in-Nru 29 dwar ix-xogħol 
furzat, in-Nri 100 u 111 dwar in-nondiskriminazzjoni, in-Nri 138 u 182 dwar it-tħaddim 
tat-tfal u, l-aktar reċenti, in-Nru 98 dwar id-dritt għall-organizzazzjoni u n-negozjar 
kollettiv; jistieden lill-Gvern Vjetnamiż jirratifika malajr il-Konvenzjonijiet pendenti;

4. Jibqa' inkwetat bil-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, inkluża l-applikazzjoni tal-piena tal-
mewt fil-Vjetnam; jitlob lill-Vjetnam idaħħal moratorju u jieħu miżuri għall-abolizzjoni 
tagħha; jenfasizza li d-drittijiet tal-bniedem jikkostitwixxu pedament tal-kapitolu dwar 
il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles; jitlob li ssir 
evalwazzjoni perjodika tal-impatt tal-ftehim;

5. Jissottolinja li l-Artikolu 13 tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles jinkorpora approċċ 
kooperattiv ibbażat fuq valuri u interessi komuni, filwaqt li jikkunsidra d-differenzi fil-
livelli ta' żvilupp rispettivi tal-Partijiet; jilqa' pożittivament il-possibbiltà li l-ewwel 
jissolvew il-kwistjonijiet li jidħlu fl-ambitu tal-Artikolu 13 dwar il-kummerċ u l-
iżvilupp sostenibbli bis-saħħa tal-iskambju fil-Kumitat dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp 
Sostenibbli; ifakkar li Parti tista' titlob li jitlaqqa' Bord ta' Esperti biex jeżamina tali 
kwistjonijiet fl-eventwalità li l-Kumitat ma jkunx kapaċi jsolvihom b'mod sodisfaċenti;

6. Jenfasizza li l-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles joħloq rabta istituzzjonali u ġuridikament 
vinkolanti mal-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni; jirrimarka li l-Artikolu 1 tal-Ftehim 
ta' Sħubija u Kooperazzjoni fih klawżola standard dwar id-drittijiet tal-bniedem li tista' 
tattiva miżuri adegwati, inkluża, bħala l-aħħar riżorsa, is-sospensjoni mingħajr dewmien 
tal-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni, jew partijiet minnu;

7. Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tintensifika l-assistenza teknika kif ukoll il-
finanzjamenti disponibbli għall-Vjetnam u għas-soċjetà ċivili indipendenti tiegħu bil-
għan li jiġu appoġġjati l-konformità mal-obbligi internazzjonali tiegħu fil-qasam tad-
drittijiet tal-bniedem u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni korretta tal-Artikolu 13 tal-

1 Testi adottati, P8_TA(2015)0467.
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Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni.


