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RÉASÚNÚ GEARR

Beidh Comhaontú Saorthrádála AE-Vítneam (FTA) ina chéim thábhachtach i dtreo caidreamh 
trádála níos dlúithe le réigiún ASEAN agus féadfaidh sé a bheith ina shamhail do 
chomhaontuithe comhchosúla a bheidh ann amach anseo le tíortha i mbéal forbartha atá ag 
teacht chun cinn san Áis agus i réigiúin eile.

Leis an gcomhaontú saorthrádála, bunaítear nasc soiléir leis an gComhaontú 
Comhpháirtíochta agus Comhair (CCC), ina ngeallann an dá chomhpháirtí go gcomhlíonfaidh 
siad a n-oibleagáidí i leith chearta an duine. Le forálacha ábhartha CCC, foráiltear do chreat 
leordhóthanach maidir le cosaint chearta an duine toisc go sainítear leo gur gné 
bhunriachtanach den Chomhaontú í an urraim do phrionsabail an daonlathais agus do chearta 
an duine agus leagtar amach nósanna imeachta do chásanna ina mainneofaí na hoibleagáidí a 
chomhlíonadh.

Leis an gCaibidil den Chomhaontú Saorthrádála a bhaineann le Trádáil agus Forbairt 
Inbhuanaithe, bunaítear gealltanais shoiléire agus sásraí institiúideacha chun oibleagáidí a 
chomhlíonadh i réimse na gceart saothair agus na cosanta comhshaoil, mar go mbaineann 
cearta an duine léi, go bunúsach.

Ghlac Vítneam clár oibre uaillmhianach um leasú, le leasuithe ar an gcód saothair agus dul 
chun cinn i dtreo dhaingniú gach croíchoinbhinsiúin de chuid na hEagraíochta Idirnáisiúnta 
Saothair san áireamh. Tá dúshláin os comhair Vítneam fós, áfach. Tá easnaimh le tabhairt 
fúthu mar a léiríonn an rún deireanach ó Pharlaimint na hEorpa i mí na Samhna 2018, mar 
aon le hAthbhreithniú Tréimhsiúil Uilechoiteann 2019 a rinneadh faoi chuimsiú an 32ú 
seisiún de Chomhairle na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine.

Ní mór do AE agus do Vítneam an t-idirphlé eatarthu maidir le Cearta an Duine a neartú agus 
cur leis na sásraí uile atá ar fáil faoi chuimsiú CCC agus FTA chun a n-idirphlé a fheabhsú 
agus chun gealltanais go léir FTA a chomhlíonadh, mar aon leis na gealltanais eile atá ag 
Vítneam i gcomhréir le coinbhinsiúin idirnáisiúnta a bhfuil sí ina comhpháirtí iontu.

Tá an rapóirtéir den tuairim gur chun leasa AE agus Vítneam araon é tabhairt i gcrích an 
chomhaontaithe saorthrádála. Sa chomhthéacs sin, molann sí go dtabharfaí toiliú don 
chomhaontú a bhféadfar leas a bhaint as freisin maidir le feabhsú cúrsaí cearta an duine.

******

Iarann an Coiste um Ghnóthaí Eachtracha ar an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar an 
coiste atá freagrach, a mholadh go dtabharfaí formheas don chinneadh ón gComhairle maidir 
le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus Poblacht 
Shóisialach Vítneam.


