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MOLTAÍ

Iarann an Coiste um Ghnóthaí Eachtracha ar an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar an 
coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

1. Á chur i dtreis gur uirlisí tábhachtacha iad forbairt eacnamaíoch agus iltaobhachas chun 
saol daoine a fheabhsú; á chur in iúl gur ceann de na cuspóirí atá le CCI ná an 
caidreamh eacnamaíoch, trádála agus infheistíochta idir AE agus Vítneam a neartú i 
gcomhréir le cuspóir na forbartha inbhuanaithe, agus trádáil agus infheistíocht a chur 
chun cinn ar dhóigh lena dtugtar aird ar ardleibhéil cosanta eacnamaíche agus saothair 
agus ar chaighdeáin agus comhaontuithe ábhartha a aithnítear fud fad an domhain;

2. Á chur in iúl gur díol sásaimh an t-idirphlé polaitiúil feabhsaithe idir AE agus Vítneam 
agus an bhreis ionchais atá ann aghaidh a thabhairt ar ábhair imní maidir le cearta an 
duine i gcreat na sásraí institiúideacha a bunaíodh faoi Airteagal 35 de CCC agus 
Airteagal 13 de FTA; á chreidiúint go bhfuil na hairteagail sin ina n-uirlisí is gá chun 
aghaidh a thabhairt ar ábhair imní maidir le cearta an duine a bhaineann leis an 
gComhaontú um Chosaint Infheistíochta (CCI);

3. Á chur i bhfáth go gcomhaontaíonn na Páirtithe, faoi Airteagal 35 den Chomhaontú 
Comhpháirtíochta agus Comhair (CCC), go n-oibreoidh siad i gcomhar le chéile i ndáil 
le cearta an duine a chur chun cinn agus a chosaint, lena n-áirítear a mhéid a bhaineann 
le cur chun feidhme ionstraimí idirnáisiúnta um chearta an duine ar páirtithe iontu iad;

4. Ag tacú go hiomlán leis an idirphlé maidir le cearta an duine idir AE agus Vítneam, ar 
slí an-éifeachtach é chun saincheisteanna a bhaineann le cearta an duine a phlé; ag 
iarraidh go neartófaí an t-idirphlé bliantúil idir AE agus Vítneam maidir le cearta an 
duine le rannpháirtíocht na sochaí sibhialta áitiúla agus na sochaí sibhialta idirnáisiúnta 
agus faisnéis a fuarthas ó eagraíochtaí idirnáisiúnta ábhartha á cur san áireamh;

5. Á chur i dtreis a thábhachtaí atá CCI i ndáil le rannchuidiú le caighdeáin mhaireachtála 
a ardú, le fás eacnamaíoch agus cobhsaíocht a chur chun cinn, le cuidiú leis an smacht 
reachta, dea-rialachas, forbairt inbhuanaithe agus urraim do chearta an duine a chur ar 
aghaidh in Vítneam, agus le cur ar chumas AE ag an am céanna freisin a chuspóirí 
síochána agus cobhsaíochta sa réigiún a chothú.


