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SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru comerț internațional, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. reamintește că Parlamentul și-a dat aprobarea pentru Acordul-cadru global de 
parteneriat și cooperare UE-Vietnam (APC), la 17 decembrie 20151, care definește 
viitoarele relații și urmărește să consolideze cooperarea în ceea ce privește provocările 
globale și regionale;

2. subliniază importanța strategică a Vietnamului ca partener esențial al UE în Asia de 
Sud-Est și în rândul țărilor ASEAN, în special, dar nu exclusiv, în ceea ce privește 
negocierile privind schimbările climatice, buna guvernanță, dezvoltarea durabilă, 
progresul economic și social și lupta împotriva terorismului;

3. ia act de eforturile Vietnamului de a realiza o agendă ambițioasă de reformă, în special 
cu privire la drepturile de mediu și drepturile lucrătorilor la capitolul privind 
dezvoltarea durabilă din ALS; salută ratificarea a șase dintre cele opt convenții 
fundamentale ale OIM, și anume Convenția nr. 29 privind munca forțată, nr. 100 și nr. 
111 privind nediscriminarea, nr. 138 și nr. 182 privind munca copiilor și, cel mai recent, 
nr. 98 privind dreptul de organizare și negocierea colectivă; invită guvernul vietnamez 
să ratifice rapid convențiile restante;

4. rămâne îngrijorat cu privire la încălcările drepturilor omului, inclusiv aplicarea pedepsei 
cu moartea în Vietnam; solicită Vietnamului să introducă un moratoriu și să treacă la 
abolirea acesteia; subliniază că drepturile omului constituie o piatră de temelie a 
capitolului privind comerțul și dezvoltarea durabilă din ALS; solicită evaluarea 
periodică a impactului acordului;

5. subliniază că articolul 13 din ALS cuprinde o abordare centrată pe cooperarea bazată pe 
valori și interese comune, ținând seama de diferențele dintre nivelurile de dezvoltare ale 
părților; salută posibilitatea de a rezolva mai întâi chestiunile care intră sub incidența 
articolului 13 privind comerțul și dezvoltarea durabilă prin schimburi de opinii în cadrul 
Comitetului pentru comerț și dezvoltare durabilă; reamintește că o parte poate solicita 
ca un grup de experți să fie convocat pentru a examina astfel de chestiuni în cazul în 
care Comitetul nu este în măsură să le soluționeze în mod satisfăcător;

6. subliniază că ALS creează o legătură instituțională și obligatorie din punct de vedere 
juridic cu APC; subliniază că articolul 1 din APC conține o clauză standard privind 
drepturile omului, care poate declanșa măsuri adecvate, inclusiv, în ultimă instanță, 
suspendarea APC sau a unor părți ale acestuia, fără întârziere;

7. încurajează Comisia să intensifice asistența tehnică și finanțarea disponibilă pentru 
Vietnam și societatea civilă independentă a acestuia, pentru a sprijini respectarea de 
către Vietnam a obligațiilor sale internaționale în domeniul drepturilor omului și 
monitorizarea punerii în aplicare corespunzătoare a articolului 13 din ALS.

1 Texte adoptate, P8_TA(2015)0467.


