
PA\1190200LT.docx PE641.415v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Užsienio reikalų komitetas

2018/0356(NLE)

16.10.2019

NUOMONĖS PROJEKTAS
Užsienio reikalų komiteto

pateiktas Tarptautinės prekybos komitetui

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės 
Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))

Nuomonės referentė: Isabel Wiseler-Lima



PE641.415v01-00 2/3 PA\1190200LT.docx

LT

PA_Leg_Consent



PA\1190200LT.docx 3/3 PE641.415v01-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjungos ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimas (LPS) bus naudingas 
pagrindas, padėsiantis užmegzti glaudesnius prekybinius santykius su Pietryčių Azijos 
valstybių asociacijos (ASEAN) regionu ir bus galimas modelis ateityje sudarant panašius 
susitarimus su augančios ekonomikos besivystančiomis šalimis Azijoje ir kituose regionuose.

LPS įtvirtina glaudžią sąsają su partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimu (PBS), pagal kurį 
abi šalys yra įsipareigojusios vykdyti savo įsipareigojimus dėl žmogaus teisių reikalavimų. 
Atitinkamos PBS nuostatos užtikrina tinkamą žmogaus teisių apsaugos pagrindą, nes šiose 
nuostatose pagarba demokratijos principams ir žmogaus teisėms apibrėžiama kaip esminis 
susitarimo elementas ir nustatomos procedūros, taikomos, kai nesilaikoma įsipareigojimų.

LPS skyrius apie Prekybą ir tvarų vystymąsi įtvirtina aiškius įsipareigojimus ir institucinius 
mechanizmus tam, kad su darbo teisėmis ir aplinkosauga susiję įsipareigojimai būtų vykdomi, 
nes darbo teisės ir aplinkosauga taip pat patenka į žmogaus teisių sritį.

Vietnamas priėmė plataus užmojo reformų darbotvarkę, į kurią įtraukti darbo kodekso 
pakeitimai ir pažanga ratifikuojant visas pagrindines Tarptautinio darbo organizacijos (TDO) 
konvencijas. Tačiau, Vietnamui vis dar kyla problemų. Kaip nurodoma Europos Parlamento 
naujausioje 2018 metų lapkričio mėnesio rezoliucijoje ir 2019 metų Jungtinių Tautų žmogaus 
teisių tarybos 32 sesijos visuotiniame periodiniame vertinime, yra trūkumų, kurie turi būti 
ištaisyti.

ES ir Vietnamas turėtų sustiprinti savo dialogą žmogaus teisių klausimais ir labiau atsižvelgti 
į visus turimus mechanizmus, remiantis PBS ir LPS tam, kad tas dialogas būtų sustiprintas, o 
visi LPS įsipareigojimai būtų įgyvendinti. Kiti Vietnamo įsipareigojimai taip pat turėtų būti 
įgyvendinti kartu su tarptautinėmis konvencijomis, kurių šalis jis yra.

Nuomonės referentė mano, kad LPS sudarymas bus naudingas tiek ES, tiek Vietnamui. 
Atsižvelgiant į tai, nuomonės referentė rekomenduoja pritarti susitarimui, kuris taip pat veiks 
kaip svarbus svertas, sudarantis sąlygas pagerinti žmogaus teisių padėtį.

******

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą rekomenduoti 
patvirtinti Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos 
laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projektą.


