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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da je Parlament 17. decembra 2015 odobril Okvirni sporazum o obsežnem 
partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom1, ki opredeljuje prihodnje odnose in 
si prizadeva za okrepitev nadaljnjega sodelovanja pri svetovnih in regionalnih izzivih;

2. poudarja strateški pomen, ki ga ima Vietnam kot ključni partner EU v jugovzhodni 
Aziji in med državami ASEAN, zlasti v zvezi s pogajanji o podnebnih spremembah, 
dobrim upravljanjem, trajnostnim razvojem, gospodarskim in socialnim napredkom ter 
bojem proti terorizmu;

3. priznava prizadevanja Vietnama, da bi sprejel ambiciozen program reform, zlasti glede 
okoljskih in delavskih pravic iz poglavja o trajnostnem razvoju iz sporazuma o prosti 
trgovini; pozdravlja ratifikacijo šestih od osmih temeljnih konvencij Mednarodne 
organizacije dela, in sicer št. 29 o prisilnem delu, št. 100 in št. 111 o nediskriminaciji, 
št. 138 in št. 182 o delu otrok, nedavno pa še št. 98 o pravici organiziranja in 
kolektivnega dogovarjanja; poziva vietnamsko vlado, naj čim prej ratificira še druge 
konvencije;

4. je še vedno zaskrbljen zaradi kršitev človekovih pravic v Vietnamu, vključno z 
izvrševanjem smrtne kazni; poziva Vietnam, naj uvede moratorij za smrtno kazen in se 
približa njeni odpravi; poudarja, da so človekove pravice temelj poglavja o trgovini in 
trajnostnem razvoju iz sporazuma o prosti trgovini; poziva k rednemu ocenjevanju 
učinka sporazuma;

5. poudarja, da člen 13 sporazuma pooseblja pristop sodelovanja, ki temelji na skupnih 
vrednotah in interesih, pri čemer upošteva razlike med stopnjami razvoja pogodbenic. 
pozdravlja možnost, da se zadeve, ki spadajo pod člen 13 o trgovini in trajnostnem 
razvoju, najprej rešijo z izmenjavo mnenj v Odboru za trgovino in trajnostni razvoj; 
opozarja, da lahko pogodbenica zahteva, da se skliče skupina strokovnjakov za 
preučitev takšnih zadev, če jih odbor ne more zadovoljivo rešiti;

6. poudarja, da sporazum o prosti trgovini vzpostavlja institucionalno in pravno 
zavezujočo povezavo s sporazumom o partnerstvu in sodelovanju; poudarja, da člen 1 
sporazuma o partnerstvu in sodelovanju vsebuje standardno klavzulo o človekovih 
pravicah, ki lahko sproži ustrezne ukrepe,v skrajnem primeru tudi takojšnjo začasno 
prekinitev izvajanja sporazuma o partnerstvu in sodelovanju ali njegovih delov;

7. spodbuja Komisijo, naj okrepi tehnično pomoč in razpoložljiva sredstva za Vietnam in 
njegovo neodvisno civilno družbo, da bi podprla Vietnam pri ravnanju v skladu z 
mednarodnimi obveznostmi na področju človekovih pravic in spremljanju ustreznega 
izvajanja člena 13 sporazuma o prosti trgovini.

1 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0467.


