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SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de bevoegde Commissie internationale handel 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. herinnert eraan dat het Parlement op 17 december 2015 zijn goedkeuring heeft gehecht 
aan de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de 
EU en Vietnam1, waarin toekomstige betrekkingen zijn vastgelegd en waarmee nadere 
samenwerking op het vlak van mondiale en regionale kwesties moet worden bevorderd;

2. vestigt de aandacht op het strategisch belang van Vietnam als cruciale partner van de 
EU in Zuidoost-Azië en te midden van de ASEAN-landen, specifiek, maar niet 
uitsluitend, in verband met de onderhandelingen op het gebied van klimaatverandering, 
goed bestuur, duurzame ontwikkeling, economische en maatschappelijke vooruitgang 
en terrorismebestrijding;

3. neemt kennis van de inspanningen van Vietnam om ambitieuze hervormingen door te 
voeren, in het bijzonder met betrekking tot de milieu- en arbeidsrechten in het 
hoofdstuk van de vrijhandelsovereenkomst over duurzame ontwikkeling; is ingenomen 
met de ratificatie van zes van de acht kernverdragen van de IAO, namelijk nr. 29 over 
dwangarbeid, nrs. 100 en 111 over non‑discriminatie, nrs. 138 en 182 over kinderarbeid, 
en, meest recentelijk, nr. 98 over het recht op organisatie en collectieve 
onderhandelingen; dringt erop aan dat de Vietnamese regering ook de overige verdragen 
onverwijld ratificeert;

4. is nog altijd bezorgd over de mensenrechtenschendingen in Vietnam, waaronder de 
toepassing van de doodstraf; verzoekt Vietnam een moratorium in te stellen met het oog 
op de afschaffing van de doodstraf; beklemtoont dat mensenrechten een hoeksteen 
vormen van het hoofdstuk van de vrijhandelsovereenkomst over handel en duurzame 
ontwikkeling; pleit voor een periodieke evaluatie van de gevolgen van de 
overeenkomst;

5. onderstreept dat artikel 13 van de vrijhandelsovereenkomst een coöperatieve aanpak 
belichaamt die gebaseerd is op gemeenschappelijke waarden en belangen, waarbij 
rekening wordt gehouden met het verschillende ontwikkelingsniveau van de partijen; is 
ingenomen met de mogelijkheid om zaken die onder artikel 13 over handel en duurzame 
ontwikkeling vallen eerst in het Comité voor handel en duurzame ontwikkeling op te 
lossen; herinnert eraan dat de partijen kunnen verzoeken om instelling van een panel 
van deskundigen om dergelijke zaken onder de loep te nemen ingeval het comité niet tot 
een bevredigende oplossing kan komen;

6. benadrukt dat in de vrijhandelsovereenkomst een institutioneel en juridisch bindend 
verband wordt gelegd met de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst; wijst 
erop dat artikel 1 van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst een 
standaardclausule met betrekking tot mensenrechten omvat waarmee passende 
maatregelen in gang kunnen worden gezet, met inbegrip van de onmiddellijke 
(gedeeltelijke) opschorting van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst als 

1 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0467.
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laatste redmiddel;

7. spoort de Commissie aan de technische bijstand en beschikbare financiering voor 
Vietnam en onafhankelijke maatschappelijke organisaties aldaar bij te schroeven om 
ervoor te zorgen dat het land zijn internationale verplichtingen op het vlak van 
mensenrechten kan nakomen en toezicht kan worden gehouden op de correcte 
tenuitvoerlegging van artikel 13 van de vrijhandelsovereenkomst.


