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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. przypomina, że w dniu 17 grudnia 2015 r. Parlament wyraził zgodę na zawarcie 
Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy (UPiW) między UE a 
Wietnamem1, która to umowa określa przyszłe stosunki i ma na celu dalsze pogłębienie 
współpracy w zakresie wyzwań globalnych i regionalnych;

2. podkreśla strategiczne znaczenie Wietnamu, który jest kluczowym partnerem UE w 
Azji Południowo-Wschodniej i wśród państw ASEAN, w szczególności, ale nie 
wyłącznie, w odniesieniu do negocjacji w sprawie zmiany klimatu, dobrych rządów, 
zrównoważonego rozwoju, postępu gospodarczego i społecznego oraz walki z 
terroryzmem;

3. uznaje wysiłki Wietnamu na rzecz realizacji ambitnego programu reform dotyczących 
w szczególności praw środowiskowych i pracowniczych zawartych w rozdziale umowy 
o wolnym handlu dotyczącym zrównoważonego rozwoju; z zadowoleniem przyjmuje 
ratyfikację sześciu z ośmiu podstawowych konwencji MOP, tj. konwencji nr 29 
dotyczącej pracy przymusowej, nr 100 i 111 w sprawie niedyskryminacji, nr 138 i 182 
w sprawie pracy dzieci, a ostatnio konwencji nr 98 w sprawie prawa organizowania się i 
rokowań zbiorowych; wzywa rząd Wietnamu do szybkiej ratyfikacji pozostałych 
konwencji;

4. jest nadal zaniepokojony przypadkami naruszania praw człowieka, w tym stosowaniem 
kary śmierci w Wietnamie; apeluje do Wietnamu o wprowadzenie moratorium i dążenie 
do zniesienia tej kary; podkreśla, że prawa człowieka stanowią podstawowy element 
rozdziału umowy o wolnym handlu dotyczącego handlu i zrównoważonego rozwoju; 
wzywa do okresowej oceny skutków umowy;

5. podkreśla, że w art. 13 umowy o wolnym handlu przewidziano podejście polegające 
na współpracy, oparte na wspólnych wartościach i interesach, z uwzględnieniem różnic 
w poziomach rozwoju stron; z zadowoleniem przyjmuje możliwość rozwiązania w 
pierwszej kolejności kwestii wchodzących w zakres art. 13 w sprawie handlu i 
zrównoważonego rozwoju poprzez wymianę poglądów w Komitecie ds. Handlu i 
Zrównoważonego Rozwoju; przypomina, że jeśli Komitet nie jest w stanie rozstrzygnąć 
tych kwestii w zadowalający sposób, jedna ze stron może wystąpić z wnioskiem o 
zwołanie zespołu ekspertów w celu ich zbadania;

6. podkreśla, że umowa o wolnym handlu tworzy instytucjonalne i prawnie wiążące 
powiązanie z UPiW; zwraca uwagę, że art. 1 UPiW zawiera standardową klauzulę 
dotyczącą praw człowieka, która może spowodować zastosowanie odpowiednich 
środków, w tym – w ostateczności – bezzwłoczne zawieszenie UPiW lub jej części;

7. zachęca Komisję do zwiększenia pomocy technicznej i dostępnych środków 
finansowych na rzecz Wietnamu i jego niezależnego społeczeństwa obywatelskiego w 

1 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0467.
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celu wsparcia przestrzegania przez Wietnam międzynarodowych zobowiązań w 
zakresie praw człowieka oraz monitorowania właściwego wdrażania art. 13 umowy o 
wolnym handlu.


