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SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru comerț internațional, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. subliniază faptul că dezvoltarea economică și multilateralismul sunt instrumente 
importante pentru îmbunătățirea vieții oamenilor; subliniază că unul dintre obiectivele 
IPA este de a consolida relațiile economice, comerciale și de investiții dintre UE și 
Vietnam în conformitate cu obiectivul de dezvoltare durabilă și de a promova comerțul 
și investițiile într-un mod care să țină seama de nivelurile ridicate de protecție a 
mediului și a muncii, precum și de standardele și acordurile relevante recunoscute la 
nivel internațional;

2. salută dialogul politic consolidat dintre UE și Vietnam și potențialul reînnoit de a 
aborda preocupările legate de drepturile omului în cadrul mecanismelor instituționale 
instituite în temeiul articolului 35 din APC și al articolului 13 din ALS; consideră că 
aceste articole oferă instrumentele necesare pentru a răspunde preocupărilor legate de 
drepturile omului legate de IPA;

3. subliniază că, în conformitate cu articolul 35 din APC, părțile convin să coopereze în 
ceea ce privește promovarea și protecția drepturilor omului, inclusiv în ceea ce privește 
punerea în aplicare a instrumentelor internaționale privind drepturile omului la care 
acestea sunt părți;

4. sprijină pe deplin dialogul privind drepturile omului dintre UE și Vietnam, care este o 
modalitate foarte eficientă de a discuta aspecte legate de drepturile omului; solicită 
consolidarea dialogului anual privind drepturile omului UE-Vietnam cu implicarea 
societății civile locale și internaționale și luarea în considerare a informațiilor primite de 
la organizațiile internaționale relevante;

5. subliniază importanța IPA prin prisma faptului că contribuie la creșterea nivelului de 
trai, la promovarea creșterii economice și a stabilității, la sprijinirea consolidării statului 
de drept, a bunei guvernanțe, a dezvoltării durabile și a respectării drepturilor omului în 
Vietnam, permițând în același timp UE să își promoveze obiectivele de pace și 
stabilitate în regiune.


