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Evropski parlament, 

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (05432/2015), 

– ob upoštevanju osnutka Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju 

med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično 

republiko Vietnam na drugi strani (18204/2010), 

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členoma 207 in 209 

Pogodbe o delovanju Evropske unije ter v zvezi s členom 218(6)(a) Pogodbe,  

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 17. decembra 20151 o predlogu 

sklepa,  

– ob upoštevanju diplomatskih odnosov med Vietnamom in EU (tedaj Evropskimi 

skupnostmi), ki so bili vzpostavljeni 22. oktobra 1990, 

– ob upoštevanju Okvirnega sporazuma o sodelovanju med EU in Vietnamom, ki je začel 

veljati 1. junija 19962, 

– ob upoštevanju napovedi Komisije z dne 4. avgusta 2015, da sta EU in Vietnam dosegla 

dogovor o obsežnem sporazumu o prosti trgovini, o katerem so pogajanja potekala od 

26. junija 2012, 

– ob upoštevanju osnutka priporočila varuhinje človekovih pravic EU Emily O’Reilly z 

dne 26. marca 2015, v katerem je Komisijo pozvala, naj brez odlašanja opravi oceno 

učinka glede človekovih pravic v zvezi s predvidenim sporazumom o prosti trgovini z 
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Vietnamom, 

– ob upoštevanju večletnega okvirnega programa Evropske unije za Vietnam za obdobje 

2014-2020, 

– ob upoštevanju dialoga o človekovih pravicah med EU in Vietnamom, ki se je začel leta 

2003, in četrtega kroga okrepljenega dialoga o človekovih pravicah med EU in 

Vietnamom, ki je bil v Bruslju 19. januarja 2015, 

– ob upoštevanju pogajanj o prostovoljnem sporazumu o partnerstvu z Vietnamom v 

zvezi z akcijskim načrtom za uveljavljanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na 

področju gozdov (FLEGT), ki so se začela novembra 2010, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1440/80 z dne 30. maja 1980 o sklenitvi 

Sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Indonezijo, 

Malezijo, Filipini, Singapurjem in Tajsko – državami članicami Združenja držav 

jugovzhodne Azije1 in Protokol o razširitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko 

gospodarsko skupnostjo in državami članicami Združenja držav jugovzhodne Azije na 

Socialistično republiko Vietnam, ki je bil podpisan 14. februarja 19972, 

– ob upoštevanju skupnega sporočila Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 

18. maja 2015 z naslovom „EU in ASEAN: strateško usmerjeno partnerstvo“, 

– ob upoštevanju 10. vrha ASEM v Milanu 16. in 17. oktobra 2014 in naslednjega vrha, ki 

bo leta 2016 v Ulan Batorju v Mongoliji, 

– ob upoštevanju obiska delegacije Evropskega parlamenta za odnose z jugovzhodno 

Azijo v Vietnamu oktobra 2013, 

– ob upoštevanju medparlamentarnega srečanja med EP in Vietnamom v Hanoju 

30. oktobra 2013, 

– ob upoštevanju obiska predsednika Komisije Joséja Manuela Barrosa v Vietnamu 

avgusta 2014, 

– ob upoštevanju obiska vietnamskega predsednika vlade Nguyena Tan Dunga v Evropski 

uniji oktobra 2014, 

– ob upoštevanju 22. srečanja skupnega odbora za sodelovanje ASEAN-EU 

5. februarja 2015 v Džakarti, 

– ob upoštevanju svojih nedavnih resolucij o Vietnamu, zlasti resolucije z dne 

12. julija 2007 o človekovih pravicah v Vietnamu3, z dne 22. oktobra 2008 o 

demokraciji, človekovih pravicah in novem Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju 

med EU in Vietnamom4, z dne 26. novembra 2009 o razmerah v Laosu in Vietnamu5, z 
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dne 18. aprila 2013 o Vietnamu, zlasti o svobodi izražanja1, z dne 15. januarja 2014 o 

prihodnosti odnosov med EU in ASEAN2 in z dne 17. aprila 2014 o trenutnem stanju 

pogajanj glede sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom3, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. decembra 2012 o strategiji digitalne svobode 

v zunanji politiki EU4, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. junija 2013 o svobodi tiska in medijev po 

svetu5, 

– ob upoštevanju smernic EU o človekovih pravicah – svoboda izražanja na spletu in 

drugje, ki jih je Svet EU za zunanje zadeve sprejel 12. maja 2014, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. septembra 2015 o človekovih pravicah in 

tehnologiji: učinek sistemov za odkrivanje vdorov in sistemov nadzora na človekove 

pravice v tretjih državah6, 

– ob upoštevanju dejstva, da je Vietnam 28. julija 1995 postal polnopravna članica 

Združenja držav jugovzhodne Azije (ASEAN), 

– ob upoštevanju dejstva, da je Vietnam ustanovna članica Odbora za reko Mekong, ki je 

bil ustanovljen 5. aprila 1995 za okrepitev sodelovanja pri trajnostnem razvoju povodja 

reke Mekong, 

– ob upoštevanju 26. vrha Združenja držav jugovzhodne Azije (ASEAN) v Kuala 

Lumpurju in Langkawiju v Maleziji med 26. in 28. aprilom 2015, 

– ob upoštevanju 14. azijskega vrha o varnosti (dialog IISS Shangri-La), ki je bil v 

Singapurju med 29. in 31. majem 2015, 

– ob upoštevanju hanojske temeljne izjave, vietnamske nacionalne strategije za 

izvrševanje pariške deklaracije o učinkovitosti pomoči, 

– ob upoštevanju poročila delovne skupine za splošni redni pregled o Vietnamu z dne 

9. oktobra 2009, priporočil iz drugega splošnega rednega pregleda o Vietnamu na 

26. zasedanju sveta OZN za človekove pravice 20. junija 2014 in članstva Vietnama v 

svetu OZN za človekove pravice za obdobje 2014-2016, 

– ob upoštevanju nedavne ratifikacije Konvencije OZN proti mučenju in drugim krutim, 

nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju ter Konvencije OZN o pravicah 

invalidov s strani Vietnama, pa tudi dolgo pričakovanega obiska posebnega poročevalca 

OZN za svobodo veroizpovedi in prepričanja julija 2014, 

– ob upoštevanju 40. obletnice konca vojne v Vietnamu, ki jo praznujemo letos, 
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– ob upoštevanju drugega pododstavka člena 99(1) Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A8-0342/2015), 

A. ker leta 2015 praznujemo 25. obletnico odnosov med EU in Vietnamom; ker so se ti 

odnosi hitro razširili s področij trgovine in pomoči na bolj celovit odnos; 

B. ker je cilj sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju vzpostaviti sodobno in 

vzajemno koristno partnerstvo na široki osnovi, ki bo temeljilo na skupnih interesih in 

načelih, kot so enakost, vzajemno spoštovanje, pravna država in človekove pravice; 

C. ker je EU največji izvozni trg za Vietnam; ker je EU skupaj z državami članicami 

največji vir uradne razvojne pomoči za Vietnam in se bo v obdobju 2014-2020 proračun 

EU za ta namen povečal za 30 %, in sicer na 400 milijonov EUR; 

D. ker so vietnamske oblasti napovedale odpravo prepovedi tujih neposrednih naložb v 45 

sektorjih in sprejele ukrepe za sprostitev poslovnih predpisov v državi v podporo tujim 

naložbam; 

E. ker je Vietnam v zadnjih desetletjih dosledno sprejel izrazito proevropski pristop in 

dejavno sodeluje z EU kot država, ki je za ASEAN odgovorna za koordiniranje odnosov 

v dialogu ASEAN-EU za obdobje 2012-2015, in kot gostiteljica 132. skupščine 

Medparlamentarne unije v Hanoju med 28. marcem in 1. aprilom 2015; ker je njegovo 

koordinacijo zaznamovalo znatno povečanje števila in ravni srečanj med EU in 

ASEAN; ker je Vietnam postal član Azijske infrastrukturne investicijske banke (AIIB), 

za katero je pobuda prišla iz Pekinga; 

F. ker so odnosi EU-ASEAN celoviti in obsegajo širok nabor sektorjev, vključno s 

trgovino in naložbami, razvojem, gospodarstvom in političnimi zadevami; ker je bil 

akcijski načrt Bandar Seri Begawan iz leta 2012 sprejet, da bi povečali strateško 

osredotočenost regionalnega sodelovanja med EU in ASEAN v teh sektorjih; 

G. ker je dvanajst držav pacifiškega obroča, tudi Vietnam, 5. oktobra 2015 sklenilo 

sporazum o čezpacifiškem partnerstvu (TPP), s katerim je nastal nov trgovinski blok, ki 

zajema 36 % svetovnega BDP in utegne daljnosežno vplivati na svetovno trgovino; 

H. ker je Vietnam v zadnjih dveh desetletjih veliko napredoval pri doseganju razvojnih 

ciljev tisočletja, zmanjševanju revščine, gospodarskem razvoju, socialni varnosti, 

zaposlovanju, izobraževanju in zdravstvu; 

I. ker so učinki politike „doi moi“ (prenova) in napredek pri vzpostavitvi tržnega 

gospodarstva vodili tudi k poglabljanju razlike med bogatimi in revnimi; ker so se 

namnožili protesti zoper vlado zaradi zasegov zemljišč in premoženja; ker pa svetovna 

recesija škodi vietnamskemu izvozu, pri čemer je bila rast BDP v letu 2014 ena 

najpočasnejših od konca azijske gospodarske krize; ker se Vietnam sooča z izzivom 

delovne sile, ki se vsako leto poveča za več kot milijon; 

J. ker člen 1(1) sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju potrjuje zavezanost 

splošnim načelom mednarodnega prava in določa, da je spoštovanje demokratičnih 

načel in človekovih pravic ključna sestavina sporazuma, s čimer podpira notranje in 

mednarodne politike obeh strank; ker še vedno prihaja do primerov aretacij 

zagovornikov človekovih pravic v ne najbolj preglednih okoliščinah in ker bo mogoče 



 

 

ob naslednjem kongresu Komunistične partije Vietnama januarja 2016 konkretno 

oceniti spoštovanje demokratičnih načel v Vietnamu; 

K. ker je v Vietnamu omejevanje svobode izražanja, tako v spletu kot izven njega, svobode 

tiska in medijev, dostopa do informacij, zbiranja in združevanja, pa tudi verske 

svobode, kakor poroča posebni poročevalec OZN za svobodo veroizpovedi in 

prepričanja, še vedno zaskrbljujoče; 

L. ker je v pogajanjih o podnebnih spremembah Vietnam dragocen partner za EU in se je 

zavezal zmanjšanju emisij za 8 do 10 odstotkov v primerjavi z letom 2010 in 

zmanjšanju porabe energije na BDP za 1 do 1,5 odstotka na leto v času pred Konferenco 

OZN o podnebnih spremembah novembra 2015 v Parizu; 

M. ker so številni evropski državljani vietnamskega porekla, kar sega v obdobje 

zgodovinskih vezi, in ker je Češka svoje državljane vietnamskega porekla priznala kot 

etnično manjšino;  

N. ker so se med Kitajsko in sosednjimi državami v Južnokitajskem morju, vključno z 

Vietnamom, nedavno povečale napetosti zaradi enostranskih dejanj Kitajske na spornih 

območjih v Južnokitajskem morju, ki niso v skladu z mednarodnim pravom; ker ima 

zaostritev ozemeljskih sporov v regiji posledice za svetovne zadeve in pomeni resno 

grožnjo miru, varnosti, stabilnosti in mednarodni trgovini; ker je rešitev teh napetosti 

velik strateški interes EU glede na ohranjanje varnosti po svetu ter zagotavljanja 

stabilnosti na glavnih pomorskih poteh v južnem Kitajskem morju, ki so bistvene za 

trgovino EU; ker Vietnam uradno podpira pravno vlogo Filipinov pred Stalnim 

arbitražnim sodiščem v Haagu z dne 16. marca 2015 na podlagi konvencije Konvencije 

Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS); 

O. ker je Vietnam sočasno okrepil strateško, varnostno in energetsko sodelovanje s svojimi 

azijskimi sosedami in ker zaradi vnovičnih napetosti v Južnokitajskem morju krepi 

svoje dvostranske vezi s ključnimi mednarodnimi akterji, kot so ZDA in Rusija; 

P. ker je Vietnam še vedno močno onesnažen zaradi ostankov razstreliva iz vietnamske 

vojne ter tamkajšnji ljudje in narava še vedno trpijo posledice razpršitve približno 

20 milijonov galon dioksina (Agent Orange); 

1. pozdravlja sklenitev sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju z Vietnamom, 

ki poudarja velik strateški pomen te države kot ključne partnerice EU v Jugovzhodni 

Aziji in združenju ASEAN; poudarja, da sporazum prihodnje odnose opredeljuje na 

širokem področju, za nadaljnjo okrepitev sodelovanja pri svetovnih in regionalnih 

izzivih, kot so dobro upravljanje, boj proti korupciji, gospodarski in družbeni razvoj ob 

upoštevanju načela trajnostnega razvoja, razorožitev in orožje za množično uničevanje, 

boj proti terorizmu; poziva vlade in parlamente držav članic, naj pospešijo postopek 

ratifikacije, da bi zagotovili, da bo sporazum pričel veljati;  

2. upa, da bosta imela tako EU kot Vietnam gospodarske koristi od ratifikacije sporazuma 

o obsežnem partnerstvu in sodelovanju; poudarja potencialen vpliv prihodnjega 

sporazuma na trgovino in naložbe, na odpiranje delovnih mest in zmanjšanje revščine; 

pozdravlja gospodarske in finančne reforme, ki so jih vietnamske oblasti izvedle za 

spodbuditev nadaljnjega vključevanja države v svetovno gospodarstvo, in poziva 

Vietnam, naj s takšnimi reformami nadaljuje; poziva vietnamsko vlado in EU, naj v 



 

 

mednarodnih forumih nadaljujeta s sodelovanjem na področjih gospodarstva, trgovine 

in novih tehnologij; pozdravlja dejstvo, da se je vietnamski BDP na prebivalca od leta 

2010 skoraj podvojil; 

3. poudarja pomen sporazumov o obsežnem partnerstvu in sodelovanju v odnosih med EU 

in združenjem ASEAN; meni, da bi bilo mogoče sodelovanje med EU in združenjem 

ASEAN okrepiti na različnih področjih, kot so razvoj finančnega sektorja, preglednost 

in usklajevanje makroekonomskih politik; 

4. poziva države članice EU, naj v prizadevanjih za doseganje skladnosti politik v največji 

možni meri uskladijo svoje individualne cilje na področju razvojnega sodelovanja s cilji 

iz sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju; 

5. pozdravlja zgodnje izvajanje sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju, 

medtem ko proces ratifikacije še poteka, in sicer na področjih trgovine, človekovih 

pravic, migracije, regionalne varnosti, energije, znanosti in tehnologije; 

6. poudarja, da je pomembno določiti jasna referenčna merila in zavezujoče roke za 

izvajanje sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju; 

7. pozdravlja člene v osnutku sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju, ki se 

nanašajo na skupne zaveze in sodelovanje na področju človekovih pravic; izraža upanje, 

da bo medsebojno dogovorjeno spoštovanje demokratičnih načel in človekovih pravic 

dodatno okrepilo že dolgo trajajoči dialog z vietnamsko vlado o posebnem spodbujanju 

svobode izražanja, zbiranja, združevanja in verske svobode, kot to določajo člen 69 

vietnamske ustave in členi 9, 10 in 11 Evropske konvencije o človekovih pravicah;  

8. poudarja, da imata internet in IKT potencial za omogočanje, ustvarjanje in spodbujanje 

izgradnje skupnosti, civilne družbe ter svetovnega gospodarskega, družbenega, 

znanstvenega, kulturnega in političnega razvoja; zato poudarja pomen neomejenega 

dostopa do svobodnega in odprtega interneta, in sicer z ekonomskega in socialnega 

vidika ter vidika človekovih pravic; 

9. pozdravlja odločitev vietnamskih oblasti, da bodo ukinile vizumski režim za državljane 

petih evropskih držav, in verjame, da bo ta odločitev spodbudila tesnejše sodelovanje v 

turističnem sektorju; 

10. pozdravlja napoved predsednika vlade o velikem načrtu za izvajanje priporočil 

splošnega rednega pregleda Sveta OZN za človekove pravice, pa tudi strategijo 

pravosodni reform, ki naj bi bila dokončana do leta 2020; 

11. pozdravlja povečanje proračuna za uradno razvojno pomoč EU za Vietnam na 

400 milijonov EUR v obdobju 2014–2020; poziva Komisijo, naj vlaga v povečanje 

prepoznavnosti dejavnosti EU in podpira Vietnam, da bi čim bolj povečali strateški 

potencial teh virov; 

12. spodbuja EU, naj nadaljuje podpiranje razvoja zmogljivosti Vietnama za spodbujanje 

spoštovanja dobrega upravljanja in pravne države, in pozdravlja osredotočanje 

sodelovanja EU na – med drugim – reformo javne uprave, tudi v zvezi z obdavčenjem, 

kar je ključno za zagotovitev povečanja notranjih zmogljivosti za ustvarjanje prihodka 

ter boj proti utajam davkov in korupciji, znanost in tehnologijo, promet ter urbano in 

regionalno načrtovanje in razvoj; 



 

 

13. poziva Evropski parlament in Komisijo, naj v tesnem sodelovanju ocenita morebitne 

kršitve človekovih pravic, da bi zagotovila ustrezen demokratični nadzor nad 

izvajanjem sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju; poziva Komisijo, naj 

zagotovi, da se ustrezni dokumenti predložijo Evropskemu parlamentu sočasno, 

pravočasno in na ustrezen način; 

14. pozdravlja zaključek pogajanj o prostotrgovinskem sporazumu; je trdno prepričan, da 

morata sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju in prostotrgovinski sporazum 

med EU in Vietnamom prispevati h krepitvi človekovih pravic v Vietnamu; 

15. ima pripombe glede tega, da se v prihodnji sporazum o prosti trgovini vključijo 

poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju, zaveze o temeljnih standardih dela in 

konvencije Mednarodne organizacije dela, spoštovanje temeljnih pravic delavcev na 

obeh straneh, zaveze v podporo ohranjanju in trajnostnemu upravljanju naravnih virov, 

pri katerih se posebno pozornost nameni družbeni odgovornosti gospodarskih družb, ter 

pravični in etični sistemi trgovanja; 

16. poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj izpolni pričakovanja, ki jih je vzbudil 

novi sporazum, in naj zagotovi, da bo politika, za katero si prizadevajo EU in države 

članice v zvezi z izvrševanjem sporazuma o partnerstvu in sodelovanju in prihodnjega 

sporazuma o prosti trgovini z Vietnamom, prispevala k povečanju spoštovanja 

človekovih pravic, pravne države in dobrega upravljanja; poziva tudi h krepitvi 

zmogljivosti za izboljšanje reševanja pritožb prizadetih posameznikov in skupnosti v 

okviru člena 35 sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju; poziva vietnamsko 

vlado, naj okrepi sodelovanje civilne družbe z udeležbo združenj in nevladnih 

organizacij v političnem, gospodarskem in socialnem razvoju države;  

17. poziva vietnamsko vlado h konkretnemu napredku pri izvrševanju priporočil splošnega 

rednega pregleda Sveta OZN za človekove pravice, začenši z ustanovitvijo neodvisne 

nacionalne ustanove za človekove pravice; poziva Komisijo, naj v ta namen Vietnamu 

zagotovi potrebno podporo za krepitev zmogljivosti; pozdravlja financiranje EU prek 

Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice in poziva k nujnemu 

nadaljevanju teh pobud za podporo prizadevanjem vlade;  

18. poziva 12. kongres Komunistične partije Vietnama, naj z vidika volitev leta 2016 

omogoči okrepljeno participacijo državljanov v demokratičnem delovanju države, zlasti 

tako, da dovoli ustanavljanje opozicijskih strank, civilnodružbenih gibanj in nevladnih 

organizacij; 

19. obžaluje, ker naj bi na izvršitev smrtne kazni čakalo več kot 500 zapornikov; poziva 

vietnamsko vlado, naj uveljavi takojšen moratorij na usmrtitve in sprejme ustrezno 

zakonodajo za odpravo smrtne kazni, pri čemer sicer pozdravlja sproščanje sistema, a 

vseeno obžaluje pridržanja zagovornikov človekovih pravic; v zvezi s tem pozdravlja 

pripravljenost vlade, da zmanjša število kaznivih dejanj, za katera je zagrožena smrtna 

kazen, in jo poziva k preglednosti v zvezi z domnevnimi usmrtitvami, če do teh še 

vedno prihaja, in v zvezi z obtožbami, ki so v teh primerih podlaga zanje;  

20. opozarja na pomen dialoga o človekovih pravicah med EU in Vietnamom kot ključnega 

instrumenta, ki ga je treba uporabljati učinkovito in pragmatično, da bi Vietnam 

spremljali in spodbujali pri izvajanju potrebnih reform; 



 

 

21. poziva Vietnam, naj ratificira Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča; 

22. je seznanjen, da je oblačilna in tekstilna industrija z dvema milijonoma delavcev 

največji vietnamski izvozni sektor, in zaskrbljen, ker delavci nimajo na voljo 

mehanizmov za zaščito svojih pravic; izpostavlja pozitivna znamenja, ki bi jih na več 

strani posredovale vietnamske oblasti, če bi ratificirale konvencijo št. 87 Mednarodne 

organizacije dela o svobodi združevanja in varstvu pravice do organiziranja ter njeno 

konvencijo št. 98 o pravici do organiziranja in kolektivnih pogajanj; 

23. poziva oblasti, naj ne zatirajo miroljubnega uveljavljanja pravic do svobode izražanja, 

zbiranja in združevanja; v zvezi s tem poziva k reviziji kazenskega zakonika, zlasti 

njegovih členov 79, 87, 88 in 258; je seznanjen, da je bilo nedavno pomiloščenih več 

kot 18 000 zapornikov, in obžaluje, da mednje niso bili vključeni politični zaporniki; 

ostaja zaskrbljen za približno 60 zapornikov vesti, med katerimi so zagovorniki 

človekovih pravic, novinarji, blogerji, pa tudi aktivisti na področju zemljiških pravic, 

delavski aktivisti in okoljevarstveniki, ki so zaprti v vietnamskih ječah, ker so bili na 

različnih naglih sojenjih obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki zadevajo predvsem svobodo 

izražanja in zločine proti državi, ter poziva k njihovi izpustitvi; spodbuja reforme 

kazenskopravnega sistema, zlasti zakonika o kazenskem postopku, ki vključuje določbe, 

ki na podlagi nacionalne varnosti kriminalizirajo miroljubne dejavnosti; poziva oblasti, 

naj vzpostavijo neodvisen kazenskopravni sistem; 

24. poziva k spoštovanju verske svobode ter prenehanju diskriminacije in zatiranja etničnih 

in verskih manjšin, vključno z nadlegovanji, nadzorovanjem, zastraševanjem, pridržanji, 

hišnimi pripori, fizičnimi napadi in prepovedmi potovanj za kristjane, budiste, 

pripadnike budizma hoa hao in vere cao dai, in še posebej k prenehanju preganjanja 

verskih skupnosti, kot so vietnamska združena budistična cerkev, montagnardski 

kristjani in budisti kmerske etnične manjšine Krom; poziva k izvajanju reform za 

izboljšanje družbeno-ekonomskih razmer narodnostnih in verskih manjšin; poziva k 

reviziji zakonodaje, ki ureja registracijo verskih skupin; spominja na tragično usodo 87-

letnega budističnega disidenta častitljivega Thich Quang Doja, ki je že več kot 30 let v 

hišnem priporu v svojem samostanu, ne da bi bil obtožen česarkoli, in ponavlja poziv k 

njegovi izpustitvi;  

25. poziva k nujni reformi pravosodnega sistema, da bi zagotovili poštene mednarodne 

standarde sojenja, kot določa člen 10 Splošne deklaracije o človekovih pravicah; 

26. izraža zaskrbljenost, ker je Vietnam ena izmed držav, iz katerih prihaja največ žrtev 

trgovine z ljudmi, pa tudi glede poročil o velikem številu otrok, zlasti dečkov, ki jih 

pred spolnimi zlorabami ne varuje zakon in so tako žrtev otroške prostitucije, trgovine z 

ljudmi ali zlorab; poziva Vietnam, naj razvije čvrste in učinkovite zakone za zaščito 

otrok, ki bodo varovali vse otroke, ne glede na njihov spol; poziva Komisijo, naj 

podpira Vietnam pri krepitvi zmogljivosti na področju migracijskih politik in v boju 

proti trgovini z ljudmi in organiziranemu kriminalu, tudi v povezavi z njegovimi 

politikami na področjih trga dela in migracij; ravno tako je zaskrbljen zaradi poročil o 

izkoriščanju vietnamskih žrtev trgovine z ljudmi, tudi mladoletnikov, v državah 

članicah; poziva Komisijo, naj takoj zagotovi celovito izvajanje bistvenih določb o 

zaščiti, ki so določene v strategiji EU za odpravo trgovine z ljudmi; spodbuja 

vietnamsko vlado in Komisijo, naj razmislita o ustanovitvi pododbora ali specializirane 

delovne skupine za vprašanje trgovine z ljudmi v okviru sporazuma o obsežnem 

partnerstvu in sodelovanju;  



 

 

27. izpostavlja družbeno-ekonomske izzive, s katerimi se sooča Vietnam z vidika mladega 

prebivalstva in rastočega notranjega preseljevanja v mesta; 

28. pozdravlja sprejetje zakona o zemljiščih, ki je bil spremenjen leta 2013, vendar je še 

vedno zelo zaskrbljen zaradi zlorab zemljiških pravic, prisilnih izselitev in odvzemov 

zemljišč s strani države za gradbene projekte, zaradi katerih se razlašča več sto tisoč 

kmetov; poziva vlado, naj zaustavi prilaščanje zemljišč in vzpostavi ustrezne 

mehanizme za pritožbe; 

29. pozdravlja obsežne pravne zaveze vietnamskih oblasti k spodbujanju enakosti spolov in 

boju proti diskriminaciji, vendar izraža svojo zaskrbljenost nad dejstvom, da so nasilje v 

družini, trgovina z ženskami in otroki, problem HIV/AIDS v porastu med ženskami ter 

kršitve spolnih in reproduktivnih pravic še vedno hude težave; poziva vietnamsko vlado 

naj nadaljuje z reformo matične knjige in odpravi diskriminatorne prakse, ki so 

mestoma posledica sistema družinskega registra („Hộ khẩu“), ki številnim družinam, še 

posebej pa otrokom, preprečuje registracijo, kar ima posledice pri dostopu do 

izobraževanja in socialnih storitev; 

30. želi pohvaliti Vietnam zaradi njegove vodilne vloge v Aziji, kar zadeva razvoj pravic 

LGBTI, zlasti nedavno sprejet zakon o sklenitvi zakonske zveze in družini, ki dovoljuje 

istospolne poročne slovesnosti; 

31. soglaša z zaskrbljenostjo vietnamske vlade, da je korupcija glavni izziv za Vietnam; 

poziva k natančnejši preučitvi okoliščin, v katerih državljani, ki prijavijo korupcijo, 

postanejo tarča državnih organov; poziva vietnamske oblasti, naj temeljito preiščejo 

zlorabe, katerih žrtve so bili novinarji, blogerji in prijavitelji nepravilnosti; obžaluje, da 

vietnamska vlada neprimerno uporablja člen 258 kazenskega zakonika, ki sankcionira 

„zlorabo demokratičnih svoboščin“, za kar je zagrožena kazen zapora do sedem let; 

opaža, da je bil sodni pregon uspešen v zelo redkih primerih, kljub zakonu o boju proti 

korupciji in pozivom vladi, naj izboljša njegovo izvajanje; 

32. poziva vietnamske oblasti, naj okrepijo svoja prizadevanja v boju proti korupciji, da bi 

tujim vlagateljem poslale pozitiven signal; ugotavlja, da šibka pravna infrastruktura in 

sistem korupcije vodita v finančno nepredvidljivost in predstavljata resno oviro za 

naložbe in poslovne dejavnosti; 

33. je zelo zaskrbljen zaradi okoljske škode v Vietnamu, zlasti onesnaževanja, krčenja 

gozdov in netrajnostnih rudarskih dejavnosti, ki uničujejo celotne regije, plovne poti in 

življenje lokalnih skupnosti, pa tudi zaradi dejavnosti vietnamskih podjetij v tujini, ki 

prispevajo k degradaciji okolja in prilaščanju zemljišč; 

34. poziva vietnamsko vlado, naj sprejme ukrepe, s katerimi bo zagotovila učinkovito 

izvrševanje zakonodaje o varstvu okolja in biotske raznovrstnosti, zlasti za zaščito 

okolja pred negativnimi posledicami krčenja gozdov in pridobivanja surovin z jasnimi, 

časovno opredeljenimi in v rezultate usmerjenimi cilji na vsakem od omenjenih 

področij; poziva Komisijo, naj v ta namen zagotovi potrebno podporo za krepitev 

zmogljivosti; 

35. poudarja, da mora Komisija za reko Mekong opraviti temeljita predhodna posvetovanja 

ter celovite presoje vplivov na okolje, ribištvo in možnosti preživljanja ter čezmejne 

ocene učinka načrtov razvoja hidroelektrarn na glavnem toku reke Mekong; 



 

 

36. je seznanjen, da je ministrstvo za naravne vire in okolje sprejelo strategijo za 

prilagajanje podnebnim spremembam; opozarja na dejstvo, da Vietnam razvija biomaso 

in sončno energijo, in pozdravlja, da se sveženj pomoči EU (2014-2020) zelo 

osredotoča na razvoj trajnostnih virov energije; 

37. poziva Komisijo in države članice, naj – glede na zdravstvene in okoljske posledice 

vietnamske vojne – upoštevajo možnost oblikovanja sklada v podporo žrtvam in vojnim 

veteranom ter naj okrepijo dejavnosti z napotitvijo specializiranih misij za 

dekontaminacijo škodljivih snovi in čiščenje min na območjih, kjer tudi 40 let po koncu 

vojne še vedno umirajo ljudje; 

38. poziva vlado, naj ponovno razmisli o svoji odločitvi o gradnji in upravljanju prve 

vietnamske jedrske elektrarne v Ninhu; 

39. izraža zadovoljstvo, da je Vietnam sprejel posebne ukrepe za razvoj znanja in raziskav 

na področju znanosti in tehnologije, odpravljanje slabosti visokega izobraževanja, 

pritegnitev Vietnamcev iz tujine in za sodelovanje z akademskimi ustanovami iz Evrope 

in ZDA, da bi pomagale pri tem procesu; 

40. poziva Kitajsko in sosednje države, tudi Vietnam, naj povečajo prizadevanja za 

zmanjšanje napetosti na spornem območju v južnem Kitajskem morju; meni, da 

utegnejo takšne razmere ogroziti pomembne interese EU v tej regiji, tudi z vidika 

svetovne varnosti in svobode plovbe stabilnosti po pomembnejših pomorskih poteh, ki 

so bistvene za trgovino EU; poudarja, da je treba spore obravnavati miroljubno, s 

krepitvijo zaupanja, dvostranskimi in regionalnimi razpravami ter na podlagi 

mednarodnega prava, tudi pomorskega prava, in s posredovanjem nepristranskih 

mednarodnih organov, kot je denimo UNCLOS; opozarja, da je pomembno oblikovati 

na sodelovanju temelječe rešitve, ki bodo vključevale vse strani; poziva Komisijo in 

podpredsednico/visoko predstavnico, naj dejavno spremljata razmere in podpreta rešitev 

spora, ki bo skladna z mednarodnim pravom; pozdravlja skupno izjavo voditeljev 

Kitajske in Vietnama iz aprila 2015, v kateri sta izrazila zavezo mirni rešitvi spora o 

otokih; 

41. pozdravlja vlogo, ki jo je odigralo združenje ASEAN pri mirnem upravljanju sporov, 

zlasti s poskusom oblikovanja regionalnega kodeksa; 

42. poziva h krepitvi parlamentarnega sodelovanja ter vloge Parlamenta in 

medparlamentarnih srečanj kot sredstev za spremljanje izvajanja sporazuma o obsežnem 

partnerstvu in sodelovanju; 

43. meni, da je sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju z Vietnamom priložnost 

za EU, da okrepi svoj položaj v Aziji in v tej regiji odigra pomembnejšo vlogo; 

poudarja, da je sporazum tudi priložnost, da EU podpira svoje cilje miru, pravne države, 

demokracije in človekovih pravic, pomorske varnosti in skupne rabe virov; 

44. poudarja, da mora biti Parlament v skladu s členom 218(10) PDEU takoj in popolnoma 

obveščen v vseh fazah postopka v zvezi s sporazumom o obsežnem partnerstvu in 

sodelovanju; vztraja, da bi to moralo vključevati zagotavljanje obsežnih pisnih 

informacij Parlamentu v zvezi s cilji, ki se jih poskuša doseči z ukrepi in stališči EU, 

zlasti v zvezi z razvojem razmer na področju človekovih pravic, svobode izražanja in 

pravne države v državi; poudarja tudi bistveno vlogo kontaktnih točk delegacij EU pri 



 

 

spremljanju razmer na področju človekovih pravic v državi; 

45. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski 

službi za zunanje delovanje, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in narodni 

skupščini Vietnama. 

 

 


