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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Jilqa' l-inklużjoni ta' kapitolu komprensiv u vinkolanti dwar il-Kummerċ u l-
Iżvilupp Sostenibbli (Trade and Sustainable Development - TSD) b'referenzi 
espliċiti għall-Ftehimiet Ambjentali Multilaterali, il-Ftehim ta' Pariġi u l-
Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli;

2. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni talloka fondi speċifiċi għall-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili, bħalma huma l-gruppi konsultattivi domestiċi (domestic advisory 
groups - DAGs), biex jiġu ssodisfati l-objettivi ewlenin tal-kapitolu dwar it-TSD, li 
jinkludu monitoraġġ akbar tal-impenji, l-iżvilupp ta' pjanijiet ta' azzjoni għal oqsma 
fejn ġie identifikat tħassib u l-attivazzjoni ta' proċessi għas-soluzzjoni ta' tilwim 
f'każ li l-pjanijiet ta' azzjoni ma jkunux ġew rispettati;

3. Jifraħ lill-Vjetnam dwar ir-ratifika ta' sitta mit-tmien konvenzjonijiet fundamentali 
tal-ILO, jiġifieri in-Nru 29 dwar ix-xogħol furzat, in-Nri 100 u 111 dwar in-
nondiskriminazzjoni, in-Nri 138 u 182 dwar it-tħaddim tat-tfal u, l-aktar reċenti, in-
Nru 98 dwar id-dritt għall-organizzazzjoni u n-negozjar kollettiv; iħeġġeġ lill-Gvern 
Vjetnamiż biex jirratifika malajr il-konvenzjoni pendenti Nru 105 dwar ix-xogħol 
furzat u Nru 87 dwar il-libertà ta' assoċjazzjoni, u jenfasizza l-importanza kbira li 
jiġi żgurat li dawn il-konvenzjonijiet kollha jiġu implimentati bis-sħiħ;

4. Jilqa' l-impenn tal-Vjetnam li jirrevedi u jirratifika malajr il-Kodiċi tax-Xogħol 
tiegħu, filwaqt li jenfasizza l-importanza tal-promozzjoni u l-infurzar prattiku tal-
ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-emanċipazzjoni tan-nisa; itenni li l-inugwaljanza bejn 
il-ġeneri m'għandhiex tibqa' titqies bħala kwistjoni purament soċjali, iżda bħala 
waħda ekonomika li tippreżenta sfida ewlenija biex jinkiseb tkabbir inklużiv u 
sostenibbli; jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja mill-qrib l-iżviluppi u żżomm 
lill-Parlament aġġornat regolarment dwar is-sitwazzjoni.


