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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O acordo de comércio livre (ACL) UE-Vietname constituirá um importante passo rumo a 
relações comerciais mais estreitas com a região da ASEAN e, igualmente, um possível 
modelo para futuros acordos semelhantes com países em desenvolvimento de economia 
emergente, tanto na Ásia como noutras regiões.

O ACL estabelece uma ligação clara com o acordo de parceria e cooperação (APC), no 
âmbito do qual ambas as partes assumem o compromisso de cumprir as respetivas obrigações 
em matéria de direitos humanos. As disposições aplicáveis do APC preveem um quadro 
adequado para a proteção dos direitos humanos, uma vez que definem o respeito pelos 
princípios democráticos e pelos direitos humanos enquanto elemento essencial do Acordo e 
estabelecem procedimentos para os casos de incumprimento das obrigações.

O capítulo relativo ao comércio e desenvolvimento sustentável do ACL, orientado para os 
direitos humanos, estabelece compromissos claros e mecanismos institucionais para o 
cumprimento das obrigações no domínio dos direitos laborais e da proteção do ambiente.

O Vietname adotou um ambicioso programa de reformas, que inclui alterações ao código do 
trabalho e progressos no sentido da ratificação de todas as convenções fundamentais da OIT. 
No entanto, o país continua a enfrentar alguns desafios. Existem lacunas que devem ser 
corrigidas, tal como salientado pelo Parlamento Europeu na sua última resolução de 
novembro de 2018, bem como pelo Exame Periódico Universal de 2019 realizado no âmbito 
da 32.ª sessão do Conselho dos Direitos do Homem da ONU.

A UE e o Vietname devem reforçar o diálogo sobre os direitos humanos e aproveitar os 
mecanismos disponíveis no âmbito do APC e do ACL para melhorar esse diálogo e cumprir 
todos os compromissos do ACL, a par dos outros compromissos do Vietname decorrentes das 
convenções internacionais de que é parte.

A relatora considera que a celebração do ACL será do melhor interesse tanto da UE como do 
Vietname. À luz do que precede, a relatora recomenda, por conseguinte, a aprovação deste 
acordo, que também servirá de alavanca crucial para melhorar a situação dos direitos 
humanos.

******

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão do Comércio Internacional, competente 
quanto à matéria de fundo, a recomendar a aprovação do projeto de decisão do Conselho 
relativa à celebração do Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a República 
Socialista do Vietname.


