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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão do Comércio Internacional, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Recorda que o Parlamento deu a sua aprovação ao Acordo-Quadro Global de Parceria e 
Cooperação UE-Vietname (APC), de 17 de dezembro de 20151, que define as futuras 
relações e visa reforçar a cooperação em matéria de desafios globais e regionais;

2. Sublinha a importância estratégica do Vietname enquanto parceiro crucial da UE no 
Sudeste Asiático e entre os países da ASEAN, especificamente, mas não 
exclusivamente, no que diz respeito às negociações sobre alterações climáticas, à boa 
governação, ao desenvolvimento sustentável, ao progresso económico e social e à luta 
contra o terrorismo;

3. Reconhece os esforços envidados pelo Vietname para aplicar um ambicioso programa 
de reformas, nomeadamente em matéria de direitos ambientais e laborais do capítulo do 
Acordo de Comércio Livre (ACL) relativo ao desenvolvimento sustentável; regozija-se 
com a ratificação de seis das oito convenções fundamentais da OIT, nomeadamente a 
convenção n.º 29 sobre trabalho forçado, as convenções n.ºs 100 e 111 sobre não 
discriminação, as convenções n.ºs 138 e 182 sobre trabalho infantil e, mais 
recentemente, a convenção n.º 98 sobre o direito de organização e de negociação 
coletiva; insta o Governo vietnamita a ratificar rapidamente as convenções pendentes;

4. Manifesta-se preocupado com as violações dos direitos humanos, incluindo o recurso à 
pena de morte no Vietname; insta o país a introduzir uma moratória e a procurar abolir 
esta sanção; salienta que os direitos humanos constituem uma pedra angular do capítulo 
sobre comércio e desenvolvimento sustentável do ACL; solicita uma avaliação 
periódica do impacto do acordo;

5. Sublinha que o artigo 13.º do ACL representa uma abordagem cooperativa baseada em 
valores e interesses comuns, que tem em consideração as diferenças nos níveis de 
desenvolvimento respetivos das Partes; congratula-se com a possibilidade de, em 
primeiro lugar, resolver as questões abrangidas pelo artigo 13.º relativo ao comércio e 
ao desenvolvimento sustentável através de intercâmbios no âmbito do Comité de 
Comércio e Desenvolvimento Sustentável; recorda que uma Parte pode solicitar a 
reunião de um painel de peritos para examinar essas questões, caso o Comité não as 
consiga resolver de forma satisfatória;

6. Salienta que o ACL cria uma ligação institucional e juridicamente vinculativa ao APC; 
salienta que o artigo 1.º do APC contém uma cláusula-tipo relativa aos direitos humanos 
que pode desencadear a aplicação de medidas adequadas, incluindo, em última 
instância, a suspensão imediata do APC, ou de partes dele;

7. Incentiva a Comissão a intensificar a assistência técnica e o financiamento 
disponibilizado ao Vietname e à sua sociedade civil independente, a fim de apoiar o 
cumprimento, por parte do país, das suas obrigações internacionais em matéria de 

1 Textos aprovados, P8_TA(2015)0467.
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direitos humanos, assim como o controlo da correta aplicação do artigo 13.º do ACL.


