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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão do Comércio Internacional, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar:

1. Sublinha que o desenvolvimento económico e o multilateralismo são instrumentos 
importantes para melhorar a vida das pessoas; salienta que um dos objetivos do Acordo 
de Proteção dos Investimentos (API) é reforçar as relações económicas, comerciais e de 
investimento entre a UE e o Vietname em conformidade com o objetivo de 
desenvolvimento sustentável, assim como promover o comércio e o investimento de 
uma forma, tendo em conta níveis elevados de proteção do ambiente e do trabalho e 
normas e acordos internacionalmente reconhecidos;

2. Congratula-se com o reforço do diálogo político entre a UE e o Vietname e com o maior 
potencial para dar resposta às preocupações em matéria de direitos humanos no quadro 
dos mecanismos institucionais estabelecidos ao abrigo do artigo 35.º do Acordo de 
Parceria e Cooperação (APC) e do artigo 13.º do Acordo de Comércio Livre (ACL); 
considera que estes artigos proporcionam os instrumentos necessários para dar resposta 
às preocupações em matéria de direitos humanos relacionadas com o API;

3. Frisa que, nos termos do artigo 35.º do APC, as Partes aceitam cooperar na promoção e 
proteção dos direitos humanos, nomeadamente no que diz respeito à aplicação dos 
instrumentos internacionais em matéria de direitos humanos de que sejam partes;

4. Manifesta o seu pleno apoio ao diálogo sobre direitos humanos entre a UE e o 
Vietname, que constitui uma forma muito eficaz de debater questões relacionadas com 
os direitos humanos; apela ao reforço do diálogo anual entre a UE e o Vietname sobre 
direitos humanos, com a participação da sociedade civil local e internacional e tendo em 
conta as informações transmitidas pelas organizações internacionais pertinentes;

5. Sublinha a importância do API para melhorar o nível de vida, promover o crescimento 
económico e a estabilidade, ajudar a promover o Estado de Direito, a boa governação, o 
desenvolvimento sustentável e o respeito pelos direitos humanos no Vietname, que 
permite simultaneamente à UE promover os seus objetivos de paz e estabilidade na 
região.


