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EIROPAS PARLAMENTA NENORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu par 
visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no 
vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses
(05432/2015 – C8-0062/2015 – 2013/0440(NLE) – 2015/2096(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (05432/2015),

– ņemot vērā projektu Pamatnolīgumam par visaptverošu partnerību un sadarbību starp 
Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko 
Republiku, no otras puses (18204/2010),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 207. un 209. pantu un saistībā ar šā līguma 218. panta 
6. punkta a) apakšpunktu, 

– ņemot vērā diplomātiskās attiecības starp Vjetnamu un ES (tolaik Eiropas Kopienu), kas 
tika izveidotas 1990. gada 22. oktobrī,

– ņemot vērā EK un Vjetnamas sadarbības pamatnolīgumu (FCA), kas stājās spēkā 
1986. gada 1. jūnijā1,

– ņemot vērā Komisijas 2015. gada 4. augusta paziņojumu, ka ES un Vjetnama ir 
panākušas vienošanos par visaptverošu brīvās tirdzniecības nolīgumu (BTN), par ko tās 
risināja sarunas kopš 2012. gada 26. jūnija,

– ņemot vērā ES ombudes Emily O’Reilly 2015. gada 26. marta ieteikuma projektu, kurā 
viņa aicināja Komisiju saistībā ar gaidāmo BTN ar Vjetnamu nekavējoties veikt 
ietekmes novērtējumu cilvēktiesību jomā,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Daudzgadu indikatīvo programmu Vjetnamai 2014.–
2020. gadam,

– ņemot vērā ES un Vjetnamas cilvēktiesību dialogu, kas tika sākts 2003. gadā, un ES un 
Vjetnamas paplašinātā cilvēktiesību dialoga 4. kārtu, kas notika Briselē 2015. gada 
19. janvārī,

– ņemot vērā 2010. gada novembrī uzsāktās sarunas par brīvprātīgu partnerattiecību 
nolīgumu ar Vjetnamu attiecībā uz Rīcības plānu meža tiesību aktu ieviešanai, 
pārvaldībai un tirdzniecībai (FLEGT),

– ņemot vērā Padomes 1980. gada 30. maija Regulu (EEK) Nr. 1440/80 par sadarbības 
nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Indonēziju, Malaiziju, 
Filipīnām, Singapūru un Taizemi — Dienvidaustrumu Āzijas valstu savienības 

1 OV L 136, 7.6.1996., 28. lpp.



PE560.909v02-00 4/14 RR\1079585LV.doc

LV

dalībvalstīm1, un 1997. gada 14. februārī parakstīto Protokolu par sadarbības nolīguma 
paplašināšanu starp Eiropas Kopienu un ASEAN dalībvalstīm attiecībā uz Vjetnamas 
Sociālistisko Republiku2,

– ņemot vērā 2015. gada 18. maija kopīgo paziņojumu Parlamentam un Padomei „ES un 
ASEAN — partnerība ar stratēģisku mērķi”,

– ņemot vērā desmito Āzijas un Eiropas sanāksmes (ASEM) samitu, kas notika Milānā 
2014. gada 16.–17. oktobrī, un nākamo samitu, kas notiks Ulanbatorā (Mongolija) 
2016. gadā,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta delegācijas attiecībām ar Dienvidaustrumāziju 
2013. gada oktobra vizīti Vjetnamā,

– ņemot vērā EP un Vjetnamas parlamenta sanāksmi Hanojā 2013. gada 30. oktobrī,

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja José Manuel Barroso 2014. gada augusta vizīti 
Vjetnamā,

– ņemot vērā Vjetnamas premjerministra Nguyen Tan Dung 2014. gada oktobra vizīti 
Eiropas Savienībā,

– ņemot vērā ASEAN un ES Apvienotās sadarbības komitejas (JCC) 22. sanāksmi, kas 
notika Džakartā 2015. gada 5. februārī,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta jaunākās rezolūcijas par Vjetnamu, jo īpaši 2007. gada 
12. jūlija rezolūciju par cilvēktiesībām Vjetnamā3, 2008. gada 22. oktobra rezolūciju par 
demokrātiju, cilvēktiesībām un jauno ES un Vjetnamas partnerības un sadarbības 
nolīgumu4, 2009. gada 26. novembra rezolūciju par stāvokli Laosā un Vjetnamā5, 
2013. gada 18. aprīļa rezolūciju par Vjetnamu, jo īpaši vārda brīvību šajā valstī6, 
2014. gada 15. janvāra rezolūciju par ES un ASEAN turpmākajām attiecībām7, 
2014. gada 17. aprīļa rezolūciju par sarunām par ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības 
nolīgumu8,

– ņemot vērā 2012. gada 11. decembra rezolūciju par Digitālās brīvības stratēģiju ES 
ārpolitikā9,

– ņemot vērā 2013. gada 13. jūnija rezolūciju par preses un plašsaziņas līdzekļu brīvību 
pasaulē10,

– ņemot vērā ES Ārlietu padomes 2014. gada 12. maijā pieņemtās ES cilvēktiesību 

1 OV L 144, 10.6.1980., 1. lpp.
2 OV L 117, 5.5.1999., 31.°lpp.
3 OV C 175 E, 10.7.2008., 413. lpp.
4 OV C 15 E, 21.1.2010., 58. lpp.
5 OV C 285 E, 21.10.2010., 76. lpp.
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0189.
7 Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0022.
8 Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0458.
9 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0470.
10 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0274.
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pamatnostādnes par vārda brīvību tiešsaistē un bezsaistē,

– ņemot vērā 2015. gada 8. septembra rezolūciju par cilvēktiesībām un tehnoloģijām — 
ielaušanās un uzraudzības sistēmu ietekme uz cilvēktiesībām trešās valstīs1 ,

– ņemot vērā to, ka Vjetnama 1995. gada 28. jūlijā kļuva par pilntiesīgu 
Dienvidaustrumāzijas valstu savienības (ASEAN) locekli,

– ņemot vērā to, ka Vjetnama ir Mekongas upes komisijas, kas 1995. gada 5. aprīlī tika 
izveidota, lai paplašinātu sadarbību Mekongas upes baseina ilgtspējīgai attīstībai, 
dibinātājvalsts,

– ņemot vērā ASEAN 26. augstākā līmeņa sanāksmi, kas notika Kualalumpurā un 
Langkavi (Malaizija) 2015. gada 26.–28. aprīlī,

– ņemot vērā 14. Āzijas augstākā līmeņa sanāksmi drošības jautājumos (Starptautiskā 
Stratēģisko pētījumu institūta (IISS) organizētais Šangrilas dialogs), kas notika 
Singapūrā 2015. gada 29.–31. maijā,

– ņemot vērā Hanojas pamatpaziņojumu (HCS) — Vjetnamas valsts stratēģiju Parīzes 
deklarācijas par atbalsta efektivitāti īstenošanai,

– ņemot vērā Vispārējā regulārā pārskata (UPR) darba grupas 2009. gada 9. oktobra 
ziņojumu par Vjetnamu, kā arī otrā UPR ziņojuma ieteikumus, kas tika sniegti 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību padomes 26. sesijā 2014. gada 20. jūnijā, 
un ņemot vērā Vjetnamas dalību ANO Cilvēktiesību Padomē laikposmā no 2014. gada 
līdz 2016. gadam,

– ņemot vērā to, ka Vjetnama ir ratificējusi ANO Konvenciju pret spīdzināšanu un citu 
nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos vai sodīšanu un ANO Konvenciju par 
personu ar invaliditāti tiesībām, kā arī ņemot vērā ilgi gaidīto ANO īpašā ziņotāja 
reliģijas un ticības brīvības jautājumos 2014. gada vizīti Vjetnamā,

– ņemot vērā to, ka šogad aprit 40 gadi kopš Vjetnamas kara beigām,

– ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta otro apakšpunktu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A8-0342/2015),

A. tā kā 2015. gads iezīmē ES un Vjetnamas attiecību pastāvēšanas 25. gadadienu; tā kā no 
tirdzniecības un palīdzības attiecībām tās ir strauji izaugušas par vispusīgākām 
attiecībām;

B. tā kā visaptverošas partnerības un sadarbības nolīguma mērķis ir izveidot mūsdienīgas, 
plašas un abpusēji izdevīgas attiecības, kuru pamatā būtu kopīgas intereses un principi, 
piemēram, līdztiesība, savstarpējā cieņa, tiesiskums un cilvēktiesības;

C. tā kā ES ir lielākais Vjetnamas eksporta tirgus; tā kā ES kopā ar tās dalībvalstīm ir 
lielākā oficiālās attīstības palīdzības (ODA) sniedzēja Vjetnamai un laikposmā no 

1  Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0288.
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2014. gada līdz 2020. gadam ES budžets šim mērķim tiks palielināts par 30 %, 
sasniedzot EUR 400 miljonus;

D. tā kā Vjetnamas iestādes ir paziņojušas, ka 45 nozarēs ir atcelts tiešo ārvalstu 
ieguldījumu aizliegums un ka valstī ir pieņemti pasākumi uzņēmējdarbības regulējuma 
atvieglošanai, lai nodrošinātu ārvalstu ieguldījumus;

E. tā kā Vjetnama pēdējos gados ir konsekventi ieņēmusi izteikti proeiropeisku nostāju un 
ir aktīvi sadarbojusies ar ES, būdama ASEAN valstu koordinatore ASEAN un ES dialoga 
attiecībās laikposmā no 2012. līdz 2015. gadam un būdama 132. Starpparlamentārās 
savienības asamblejas (IPU), kas notika Hanojā no 2015. gada 28. marta līdz 1. aprīlim, 
uzņēmējvalsts; tā kā laikā, kad Vjetnama pildīja koordinatores pienākumus, būtiski 
palielinājās ES un ASEAN sanāksmju skaits un līmenis; tā kā Vjetnama ir kļuvusi par 
Ķīnas vadītās Āzijas Infrastruktūras investīciju bankas (AIIB) locekli; 

F. tā kā ES un ASEAN attiecības ir vispusīgas un aptver plašu nozaru spektru, tostarp 
tirdzniecību un ieguldījumus, attīstību, ekonomiku un politikas jautājumus; tā kā 
2012. gada Bandarseribegavanas rīcības plāns tika pieņemts, lai ES un ASEAN 
reģionālo sadarbību šajās nozarēs padarītu stratēģiskāku;

G. tā kā 2015. gada 5. oktobrī divpadsmit Klusā okeāna baseina valstis, tostarp Vjetnama, 
noslēdz Klusā okeāna valstu partnerības (TPP) nolīgumu, izveidojot jaunu tirdzniecības 
bloku, kas aptver 36 % no pasaules IKP un kas varētu tālejoši ietekmēt pasaules 
tirdzniecību;

H. tā kā Vjetnama divās pēdējās desmitgadēs ir guvusi lielus panākumus TAM mērķu 
īstenošanā, nabadzības mazināšanā, ekonomikas attīstībā, sociālajā nodrošinājumā, 
izglītībā un veselības aprūpē;

I. tā kā “doi moi” jeb atjaunošanas politika un pasākumi tirgus ekonomikas izveidošanai ir 
palielinājuši arī nabadzības plaisu; tā kā ir palielinājušies protesti pret valdības īstenoto 
zemes un īpašumu atsavināšanu; tā kā globālā recesija kaitē Vjetnamas eksportam — 
tās IKP pieaugums 2014. gadā bija viens no zemākajiem kopš Āzijas ekonomikas krīzes 
beigām; tā kā Vjetnamai ir jārēķinās ar darbspējīgajiem iedzīvotājiem, kuru skaits ik 
gadu pieaug par vairāk nekā miljonu;

J. tā kā visaptverošas partnerības un sadarbības nolīguma 1. panta 1. punktā ir apstiprināta 
apņemšanās ievērot starptautisko tiesību vispārīgos principus un noteikts, ka 
„demokrātijas principu un cilvēktiesību ievērošana” ir būtisks nolīguma elements, kam 
jābūt abu pušu iekšpolitikas un starptautiskās politikas pamatā; tā kā vēl joprojām ir 
gadījumi, kad neskaidros apstākļos tiek arestēti cilvēktiesību aktīvisti, un tā kā nākamais 
2016. gada janvārī plānotais Vjetnamas Komunistiskās partijas kongress parādīs 
faktisko demokrātisko principu ievērošanu Vjetnamā;

K. tā kā joprojām nopietnas bažas rada Vjetnamā pastāvošie vārda brīvības ierobežojumi 
gan tiešsaistē gan bezsaistē, preses un mediju brīvības, informācijas pieejamības, 
pulcēšanās un biedrošanās brīvības, kā arī reliģiskās pārliecības brīvības ierobežojumi, 
kā par to ir informējis ANO īpašais ziņotājs reliģijas un ticības brīvības jautājumos;

L. tā kā Vjetnama ir vērtīga ES partnere sarunās par klimata pārmaiņām un pirms ANO 
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Klimata pārmaiņu konferences, kas notiks Parīzē 2015. gada novembrī, ir apņēmusies 
par 8–10 % salīdzinājumā ar 2010. gadu samazināt emisijas un par 1–1,5 % gadā 
samazināt enerģijas patēriņu uz IKP;

M. tā kā vēsturisku saikņu dēļ daudzi Eiropas pilsoņi ir vjetnamiešu izcelsmes un tā kā 
Čehijas Republika savus vjetnamiešu izcelsmes pilsoņus ir atzinusi par etnisko 
minoritāti; 

N. tā kā nesen ir pieaugusi spriedze attiecībās starp Ķīnu un tās Dienvidķīnas jūras baseina 
kaimiņvalstīm, tostarp Vjetnamu, kā iemesls ir starptautiskajām tiesībām neatbilstoša 
vienpusīga Ķīnas rīcība Dienvidķīnas jūrā; tā kā teritoriālo strīdu saasināšanās reģionā 
ietekmē pasaules notikumus un būtiski apdraud mieru, drošību, stabilitāti un 
starptautisko tirdzniecību; tā kā Eiropas Savienībai ir stratēģiski ļoti svarīgi panākt šādu 
saspringtu situāciju atrisināšanu, lai varētu uzturēt mieru pasaulē un nodrošināt 
Dienvidķīnas jūras lielo transporta ceļu stabilitāti, kas ir ļoti būtiski ES tirdzniecībai; tā 
kā Vjetnama oficiāli atbalsta Filipīnu 2015. gada16. marta uz ANO Jūras tiesību 
konvenciju (UNCLOS) balstīto juridisko iesniegumu Pastāvīgajā šķīrējtiesā (PCA) 
Hāgā;

O. tā kā saistībā ar pastāvīgām domstarpībām Dienvidķīnas jūrā Vjetnama ir vienlaicīgi 
pastiprinājusi sadarbību ar tās Āzijas kaimiņvalstīm stratēģiskajā, drošības un 
enerģētikas jomā un nostiprina divpusējās attiecības ar svarīgiem starptautiskajiem 
dalībniekiem, piemēram, ASV un Krieviju;

P. tā kā Vjetnama joprojām ir ļoti piesārņota ar sprādzienbīstamām atliekām no Vjetnamas 
kara un cilvēki un daba joprojām cieš no sekām, kas radušās no aptuveni 20 miljoniem 
galonu oranžā aģenta (dioksīna) izsmidzināšanas;

1. atzinīgi vērtē visaptverošas partnerības un sadarbības pamatnolīguma noslēgšanu ar 
Vjetnamu, uzsverot, cik būtiska stratēģiskā loma ir Vjetnamai kā svarīgai ES partnerei 
Dienvidaustrumāzijā un ASEAN; uzsver, ka šajā nolīgumā ir plaši noteiktas turpmākās 
attiecības, lai sekmētu sadarbību pasaules un reģionālu sarežģījumu risināšanā, 
piemēram, attiecībā uz labu pārvaldību un korupcijas apkarošanu, ilgtspējīgas attīstības 
principam atbilstošu ekonomisko un sociālo progresu, atbruņošanos un masu 
iznīcināšanas ieročiem, kā arī cīņu pret terorismu; aicina dalībvalstu valdības un 
parlamentus paātrināt ratifikācijas procesu, lai nodrošinātu nolīguma stāšanos spēkā; 

2. pauž cerību, ka gan Eiropas Savienībai, gan Vjetnamai būs ekonomiski izdevīgi ratificēt 
visaptverošas partnerības un sadarbības nolīgumu; uzsver gaidāmā tirdzniecības un 
investīciju nolīguma potenciālo ietekmi uz darbavietu radīšanu un nabadzības 
izskaušanu; atzinīgi vērtē Vjetnamas iestāžu īstenotās ekonomiskās un finansiālās 
reformas, lai sekmētu Vjetnamas turpmāku integrāciju pasaules ekonomikā un prasa 
Vjetnamai šīs reformas turpināt; aicina Vjetnamas valdību un ES daudzpusējos forumos 
turpināt sadarbību ekonomikas, finanšu un jauno tehnoloģiju jomā; atzinīgi vērtē to, ka 
kopš 2010. gada Vjetnamas IKP uz iedzīvotāju ir gandrīz divkāršojies;

3. uzsver visaptverošas partnerības un sadarbības nolīgumu nozīmi ES un ASEAN 
attiecībās; uzskata, ka dažādās jomās, piemēram, finanšu sektora attīstībā, pārredzamībā 
un makroekonomiskās politikas koordinēšanā, ES un ASEAN sadarbību varētu 
pastiprināt;
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4. aicina dalībvalstis politikas saskaņotības panākšanas nolūkā savus individuālos mērķus, 
ko katra izvirzījusi attiecībā uz attīstības sadarbību, pēc iespējas saskaņot ar 
visaptverošas partnerības un sadarbības nolīguma mērķiem;

5. atzinīgi vērtē agrīno partnerības un sadarbības nolīguma īstenošanu tirdzniecības, 
cilvēktiesību, migrācijas, reģionālās drošības, enerģētikas, zinātnes un tehnoloģiju jomā, 
kamēr ratifikācijas process vēl tikai norit;

6. uzsver, ka ir svarīgi noteikt skaidrus visaptverošas partnerības un sadarbības nolīguma 
īstenošanas kritērijus un saistošus termiņus;

7. atzinīgi vērtē visaptverošas partnerības un sadarbības nolīguma pantus, kuros minēta 
kopīga apņemšanās un sadarbība cilvēktiesību jomā; pauž cerību, ka savstarpējā 
vienošanās par demokrātijas principu un cilvēktiesību ievērošanu turpmāk sekmēs 
ilgstošu dialogu ar Vjetnamas valdību, jo īpaši par vārda, pulcēšanās, biedrošanās un 
reliģijas brīvības veicināšanu, kā noteikts Vjetnamas Konstitūcijas 69. pantā, kā arī 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 9., 10. un 11. pantā; 

8. uzsver atvērtā interneta un IKT iespējas sniedzošo, radošo un attīstošo potenciālu 
attiecībā uz kopienu izveidi, pilsonisko sabiedrību, pasaules ekonomisko, sociālo, 
zinātnisko, kultūras un politisko attīstību; tāpēc uzsver, cik svarīga ekonomiskā, sociālā 
un cilvēktiesību aspektā ir neierobežota piekļuve brīvam un atvērtam internetam;

9. atzinīgi vērtē Vjetnamas iestāžu lēmumu atcelt vīzu režīmu piecu Eiropas valstu 
pilsoņiem un uzskata, ka šis lēmums veicinās spēcīgāku sadarbību tūrisma jomā;

10. atzinīgi vērtē Vjetnamas premjerministra izziņoto ģenerālplānu attiecībā uz ANO 
Cilvēktiesību padomes (UNHRC) Vispārējā regulārā pārskata (UPR) ieteikumu 
īstenošanu, kā arī tiesu iestāžu reformu stratēģiju, kas būtu jānoslēdz līdz 2020. gadam;

11. atzinīgi vērtē Vjetnamai paredzētās ES OAP budžeta palielināšanu līdz EUR 
400 miljoniem 2014.–2020. gadā; mudina Komisiju ieguldīt Vjetnamā veikto ES 
darbību un šai valstij sniegtā atbalsta pamanāmībā, lai maksimāli palielinātu šo resursu 
stratēģisko potenciālu;

12. mudina ES arī turpmāk atbalstīt Vjetnamas spēju attīstīšanu, veicinot labas pārvaldības 
un tiesiskuma ievērošanu, un atzinīgi vērtē to, ka liela uzmanība ir pievērsta sadarbībai 
ar Eiropas Savienību valsts iestāžu reformu jomā, tostarp nodokļu jomā, kas ir izšķirīgi 
svarīgi, lai varētu pēc iespējas palielināt valsts iekšējo ieņēmumu radīšanas spēju un 
apkarot nodokļu apiešanu un korupciju, kā arī sadarbībai zinātnes un tehnoloģijas, 
transporta un pilsētu un lauku plānošanas un attīstības jomā;

13. aicina Parlamentu un Komisiju ciešā sadarbībā izvērtēt iespējamos cilvēktiesību 
pārkāpumus, lai nodrošinātu pienācīgu visaptverošas partnerības un sadarbības 
nolīguma īstenošanas demokrātisko kontroli; aicina Komisiju nodrošināt vienlaicīgu, 
savlaicīgu un atbilstīgu attiecīgo dokumentu nosūtīšanu Parlamentam;

14. aicina ES un Vjetnamu strādāt pie tāda instrumenta izveides, ar ko tiktu uzraudzītas ar 
cilvēktiesībām saistītas norises BTN sarunu kontekstā, izmantojot iepriekšējus ES 
tirdzniecības nolīgumus ar trešām valstīm, kuros šāds instruments ir iekļauts;
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15. atzinīgi vērtē to, ka gaidāmajā BTN iekļauta nodaļa par tirdzniecību un ilgtspējīgu 
attīstību, apņemšanos ievērot darba pamatstandartus un SDO konvencijas, abu pušu 
apņemšanos ievērot darba ņēmēju pamattiesības, apņemšanos atbalstīt dabas resursu 
aizsardzību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu, īpašu uzmanību pievēršot korporatīvajai 
sociālajai atbildībai un godīgas un ētiskas tirdzniecības shēmām;

16. aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci/ augsto pārstāvi nepievilt jaunā nolīguma 
radītās cerības un nodrošināt, ka ES un tās dalībvalstu politika attiecībā uz PSN un 
gaidāmā BTN ar Vjetnamu īstenošanu palīdz uzlabot cilvēktiesību ievērošanu, 
tiesiskumu un labu pārvaldību; prasa visaptverošas partnerības un sadarbības nolīguma 
35. panta kontekstā veikt spēju veidošanas pasākumus, lai varētu labāk izskatīt 
sūdzības, ko iesniegušas cietušās personas un kopienas; aicina Vjetnamas valdību 
pastiprināt pilsoniskās sabiedrības iesaisti, izmantojot apvienību un NVO līdzdalību 
valsts politiskajā, ekonomiskajā un sociālajā attīstībā; 

17. aicina Vjetnamas valdību panākt konkrētus rezultātus ANO Cilvēktiesību padomes UPR 
ieteikumu īstenošanā, sākot ar neatkarīgas iestādes izveidi cilvēktiesību jomā; šajā 
sakarībā mudina Komisiju sniegt Vjetnamai vajadzīgo spēju veidošanas atbalstu; 
atzinīgi vērtē ES finansējumu, ko piešķir ar Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību 
instrumentu, un mudina šīs iniciatīvas turpināt, lai atbalstītu valdības centienus; 

18. aicina Vjetnamas Komunistiskās partijas 12. kongresā pirms vēlēšanām 2016. gadā dot 
iespēju uzlabot pilsoņu līdzdalību valsts demokrātiskajā darbībā, it sevišķi — ļaujot 
izveidot opozīcijas partijas, pilsoniskās sabiedrības kustības un NVO;

19. nosoda to, ka saskaņā ar aplēsēm vairāk nekā 500 cilvēku gaida nāvessoda izpildi; 
aicina Vjetnamas valdību nekavējoties noteikt moratoriju nāvessoda izpildei un veikt 
atbilstīgas likumdošanas darbības, lai aizliegtu nāvessodu, un atzinīgi vērtē lielāku 
sistēmas pārredzamību, tomēr joprojām pauž nožēlu par cilvēktiesību aktīvistu 
aizturēšanu; šajā sakarībā atzinīgi vērtē valdības gatavību samazināt to noziegumu 
spektru, par kuriem piemēro nāvessodu, un aicina valdību atklāti darīt zināmu, vai 
nāvessodi joprojām tiek izpildīti un, ja jā, uz kādu apsūdzību pamata; 

20. atgādina, cik svarīgs ir ES un Vjetnamas cilvēktiesību dialogs kā būtisks instruments, 
kas jāizmanto efektīvi un pragmatiski, lai pavadītu un iedrošinātu Vjetnamu 
nepieciešamo reformu īstenošanā;

21. mudina ratificēt Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtus;

22. ņem vērā, ka apģērbu un tekstilrūpniecība, kas nodarbina vairāk nekā 2 miljonus 
cilvēku, ir Vjetnamas lielākā eksporta nozare, un pauž bažas par to, ka trūkst 
mehānismu, ko darba ņēmēji varētu izmantot savu tiesību aizsardzībai; uzsver pozitīvo 
signālu gadījumā, ja Vjetnamas iestādes ratificētu Starptautiskās Darba organizācijas 
(SDO) 87. konvenciju par asociāciju brīvību un tiesību aizsardzību, apvienojoties 
organizācijās, un 98. konvenciju par tiesībām uz apvienošanos organizācijās un 
kolektīvo līgumu slēgšanu;

23. aicina Vjetnamas iestādes neapspiest miermīlīgi izmantotas tiesības uz vārda, 
pulcēšanās un biedrošanās brīvību; šajā kontekstā mudina pārskatīt Kriminālkodeksu, jo 
īpaši 79., 87., 88. un 258. pantu; norāda, ka nesen ir amnestēti vairāk nekā 
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18 000 ieslodzīto, un pauž nožēlu par to, ka amnestija neattiecās uz politieslodzītajiem; 
joprojām pauž bažas par aptuveni 60 cilvēkiem, tostarp cilvēktiesību aizstāvjiem, 
žurnālistiem, blogeriem, kā arī zemes tiesību aktīvistiem, strādniekiem un vides 
aktīvistiem, kas ir ieslodzīti Vjetnamas cietumos pārliecības dēļ pēc notiesāšanas 
paātrinātos tiesas procesos par dažādiem nodarījumiem, galvenokārt par noziegumiem 
saistībā ar vārda brīvību un vēršanos pret valsti, un prasa šos cilvēkus atbrīvot; mudina 
reformēt krimināltiesību sistēmu, it sevišķi kriminālprocesa kodeksu, tostarp 
noteikumus, kas uz valsts drošības pamata kriminalizē miermīlīgas darbības; aicina 
iestādes izveidot neatkarīgu krimināltiesību sistēmu;

24. aicina ievērot reliģijas brīvību un pārtraukt etnisko un reliģisko minoritāšu 
diskriminēšanu un apspiešanu, tostarp kristiešu, budistu, Hoa Hao un Cao Dai sekotāju 
vajāšanu, novērošanu, iebiedēšanu, aizturēšanu, mājas arestus, pret viņiem vērstus 
fiziskus uzbrukumus un ceļošanas aizliegumus, it sevišķi reliģisko kopienu, piemēram, 
Vjetnamas Apvienotās budistu baznīcas, kalnu reģionu kristiešu kopienas un khmeru 
budistu, vajāšanu; mudina īstenot reformas nolūkā uzlabot etnisko un reliģisko 
minoritāšu sociālekonomiskos apstākļus; prasa pārskatīt tiesību aktus par reliģisko 
grupu reģistrāciju; atgādina par Thich Quang Do traģisko likteni — šim budistu 
disidentam ir 87 gadi un viņš bez apsūdzības vairāk nekā trīsdesmit gadus atrodas mājas 
arestā savā klosterī, un prasa viņu atbrīvot; 

25. prasa steidzami reformēt tiesas iestāžu sistēmu, lai nodrošinātu starptautiskos taisnīgas 
tiesas standartus, kā paredzēts gan Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 10. pantā;

26. pauž bažas par to, ka Vjetnama ir viena no lielākajām cilvēktirdzniecības upuru 
izcelsmes valstīm, un ziņojumiem par daudziem bērniem, kuri ir cietuši no bērnu 
pornogrāfijas, cilvēktirdzniecības vai vardarbības, un jo īpaši zēniem, kurus neaizsargā 
likums par seksuālās vardarbības izskaušanu,  mudina Vjetnamas valdību izstrādāt 
spēcīgus un efektīvus bērnu aizsardzības likumus, kas aizsargātu visus bērnus neatkarīgi 
no dzimuma; aicina Komisiju atbalstīt Vjetnamas spēju nostiprināšanu migrācijas 
politikas jomā un cilvēku tirdzniecības un organizētās noziedzības apkarošanā, tostarp 
darba un migrācijas politikas kontekstā; pauž bažas par ziņām, ka dalībvalstīs tiek 
ekspluatēti vjetnamieši, kas kļuvuši par cilvēku tirdzniecības upuriem, tostarp 
nepilngadīgie; aicina Komisiju steidzami nodrošināt, ka tiek pilnībā īstenoti galvenie ES 
stratēģijā cilvēktirdzniecības izskaušanai paredzētie aizsardzības pasākumi; mudina 
Vjetnamas valdību un Komisiju apsvērt saskaņā ar visaptverošas partnerības un 
sadarbības nolīgumu izveidot cilvēktirdzniecības jautājumu apakškomiteju vai īpašu 
darba grupu, lai pastiprinātu sadarbību šajā jomā; 

27. uzsver sociālekonomiskās grūtības, ar ko saskaras Vjetnamas gados jaunie iedzīvotāji, 
un aizvien lielākā migrācija uz pilsētām;

28. atzinīgi vērtē 2013. gadā pieņemtos grozījumus tiesību aktā par zemes izmantošanu, 
taču joprojām pauž nopietnas bažas par īpašuma tiesību pārkāpumiem, piespiedu 
izlikšanu no mājām un zemes konfiskāciju attīstības projektu īstenošanas nolūkā, ko 
veic valsts, tādējādi simtiem tūkstošiem zemnieku zaudējot īpašumu; aicina valdību 
izbeigt zemes sagrābšanu un izveidot pienācīgus sūdzību mehānismus;

29. atzinīgi vērtē plašās juridiskās saistības, ko Vjetnamas iestādes uzņēmušās, lai veicinātu 
dzimumu līdztiesību un apkarotu diskrimināciju, tomēr pauž bažas par to, ka vardarbība 
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mājās, sieviešu un bērnu tirdzniecība, aizvien pieaugošā HIV/AIDS izplatība sieviešu 
vidū, seksuālo un reproduktīvo tiesību pārkāpumi joprojām rada nopietnas problēmas; 
mudina Vjetnamas valdību turpināt iedzīvotāju reģistra reformu un atcelt diskriminējošo 
praksi, kas dažkārt ir saistīta ar Hộ khẩu sistēmas (ģimenes reģistra) īpatnībām un kas 
daudzām ģimenēm un īpaši bērniem liedz reģistrāciju un līdz ar to izglītības un sociālo 
pakalpojumu pieejamību;

30. izsaka atzinību Vjetnamai par tās galveno lomu LGBTI tiesību veicināšanā Āzijā, 
galvenokārt par nesen pieņemto laulības un ģimenes likumu, kas atļauj viendzimuma 
personu laulības;

31. pievienojas Vjetnamas valdības bažām par to, ka korupcija ir viena no Vjetnamas 
galvenajām problēmām; prasa sīkāk izpētīt situāciju, kam raksturīgs tas, ka varas 
iestādes vēršas pret iedzīvotājiem, kas ziņo par korupciju; mudina Vjetnamas iestādes 
rūpīgi izmeklēt pārkāpumus pret žurnālistiem, blogeriem un ziņotājiem; arī pauž nožēlu 
par to, Vjetnamas valdība ļaunprātīgi izmanto Kriminālkodeksa 258. pantu, kas paredz 
līdz pat septiņu gadu ieslodzījumu par “ļaunprātīgu demokrātisko brīvību izmantošanu”; 
norāda, ka, neraugoties uz Korupcijas apkarošanas likumu, sekmīgi iztiesātas ir tikai 
dažas lietas, un aicina valdību uzlabot minētā likuma īstenošanu;

32. aicina Vjetnamas iestādes pielikt lielākas pūles korupcijas apkarošanai, lai dotu pozitīvu 
signālu ārvalstu investoriem; norāda, ka vājā tiesiskā infrastruktūra un sistēmiskā 
korupcija ir izraisījusi finansiālu neprognozējamību un ir liels šķērslis ieguldījumiem un 
uzņēmējdarbībai;

33. aicina Vjetnamu nodrošināt, ka Vjetnamas Finanšu ministrijas noteiktie tarifi par 
oficiālo dokumentu (pasu, vīzu, dzimšanas apliecību utt.) izsniegšanu tiek vienādi 
piemēroti visiem pieprasītājiem un ka Vjetnamas vēstniecībās ir skaidri un redzami 
izvietoti konsulāro pakalpojumu tarifi;

34. pauž nopietnas bažas par kaitējumu videi Vjetnamā, jo īpaši piesārņojumu, atmežošanu 
un neilgtspējīgām kalnrūpniecības darbībām, kas iznīcina veselus reģionus, apdraud 
ūdensceļus un vietējo kopienu dzīvi, kā arī par Vjetnamas uzņēmumu ārvalstu 
darbībām, kas palielina vides degradāciju un zemes sagrābšanu;

35. mudina Vjetnamas valdību ieviest pasākumus, kas garantētu tiesību aktu efektīvu 
īstenošanu, lai aizsargātu vidi un bioloģisko daudzveidību, it sevišķi pret atmežošanas 
un izejvielu ieguves negatīvajām sekām, katrā no minētajām jomām ieviešot skaidrus, 
laikā ierobežotus un uz rezultātiem balstītus mērķrādītājus; aicina Komisiju sniegt šim 
mērķim vajadzīgo spēju veidošanas atbalstu;

36. uzsver, ka Mekongas upes komisijai sakarā ar Mekongas upes hidroenerģijas attīstības 
plāniem ir jāveic rūpīgas iepriekšējas apspriešanās un visaptveroši ietekmes novērtējumi 
vides, zivsaimniecības, iztikas un pārrobežu aspektā;

37. ņem vērā, ka Dabas resursu un vides ministrija ir pieņēmusi stratēģiju par pielāgošanos 
klimata pārmaiņām; atzinīgi vērtē to, ka valsts ir iesaistījusies biomasas un saules 
enerģijas ražošanā un ka ES atbalsta pasākumu kopums 2014. –2020. gadam lielā mērā 
ir vērsts uz ilgtspējīgas enerģētikas attīstību;
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38. ņemot vērā Vjetnamas kara atstātās sekas uz iedzīvotāju veselību un vidi, aicina 
Komisiju un dalībvalstis apsvērt iespēju izveidot fondu, lai sniegtu atbalstu cietušajiem 
un kara veterāniem, kā arī pastiprināt darbības, sūtot specializētas komandas, kas attīrītu 
no kaitīgo vielu piesārņojuma un veiktu atmīnēšanu teritorijās, kurās joprojām 40 gadus 
pēc konflikta beigām cieš cilvēki;

39. aicina valdību pārdomāt savu lēmumu Niņā būvēt un ekspluatēt pirmo Vjetnamas 
kodolspēkstaciju;

40. atzinīgi vērtē to, ka Vjetnama ir pieņēmusi īpašus pasākumus zināšanu un pētniecības 
padziļināšanai zinātnes un tehnoloģiju jomā, augstākās izglītības nepilnību risināšanai, 
ārvalstīs dzīvojošo vjetnamiešu piesaistīšanai un sadarbībai ar Eiropas un ASV 
akadēmiskajām iestādēm nolūkā sekmēt šā procesa norisi;

41. aicina Ķīnu un iesaistītās kaimiņvalstis, tostarp Vjetnamu, pastiprināt centienus, lai 
mazinātu spriedzi apstrīdētajā teritorijā Dienvidķīnas jūrā; uzskata, ka šī spriedze var 
apdraudēt svarīgas ES intereses šajā reģionā, tostarp mieru pasaulē un tiesības izmantot 
lielos jūras transporta ceļus, kas ir ļoti svarīgi Eiropas Savienības tirdzniecībai; uzsver, 
ka šīs domstarpības ir jāatrisina miermīlīgā ceļā, īstenojot uzticības veicināšanas 
pasākumus, divpusējās un reģionālās diskusijas un ievērojot starptautiskos tiesību aktus, 
tostarp jūras tiesību jomā, kā arī izmantojot neitrālu starptautisko organizāciju, 
piemēram, UNCLOS, starpniecību; atgādina, cik svarīgi ir izstrādāt sadarbībā balstītus 
risinājumus, kas iekļauj visas puses; mudina Komisiju un Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieci/ augsto pārstāvi aktīvi sekot līdzi situācijai un atbalstīt starptautiskajām 
tiesībām atbilstošu strīda risinājumu; atzinīgi vērtē Ķīnas un Vjetnamas vadītāju 
2015. gada aprīļa kopīgo paziņojumu, kurā pausta apņemšanās strīdam par salām rast 
miermīlīgu risinājumu;

42. atzinīgi vērtē ASEAN lomu strīdu miermīlīgā izšķiršanā, it sevišķi — mēģinājumu 
izveidot reģionālu rīcības kodeksu;

43. aicina uzlabot parlamentāro sadarbību un Parlamenta un starpparlamentāro sanāksmju 
lomu nolīguma visaptverošas partnerības un sadarbības nolīguma īstenošanas 
uzraudzībā;

44. uzskata, ka visaptverošas partnerības un sadarbības nolīgums ar Vjetnamu ir ES iespēja 
nostiprināt savu pozīciju Āzijā un palielināt savu lomu šajā reģionā; uzsver, ka šis 
nolīgums turklāt sniedz ES izdevību sekmēt savu miera, tiesiskuma, demokrātijas un 
cilvēktiesību, kuģošanas drošības un kopīgas resursu izmantošanas mērķu sasniegšanu;

45. prasa izveidot regulāras saziņas mehānismu vai forumu starp EĀDD un Parlamentu, lai 
nodrošinātu pārredzamību un ļautu Parlamentam uzraudzīt visaptverošas partnerības un 
sadarbības nolīguma mērķu īstenošanu; prasa, ka šim mehānismam būtu jāaptver:

– informācijas sniegšana Parlamentam par ES darbību un nostāju mērķiem, kā arī 
par visiem jautājumiem, kas saistīti ar Vjetnamu;

– informācijas sniegšana Eiropas Parlamentam par rezultātu salīdzinošo 
novērtējumu attiecībā uz ES un Vjetnamas veiktajiem pasākumiem, sevišķu 
vērību pievēršot stāvokļa izmaiņām cilvēktiesību, vārda brīvības un tiesiskuma 
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jomā, jo īpaši:

– nodrošinot pieeju attiecīgajiem EĀDD iekšējiem dokumentiem, ievērojot 
atbilstošās konfidencialitātes procedūras;

– piešķirot Parlamentam novērotāja statusu informatīvajās sanāksmēs, kas 
notiek pirms Apvienotās sadarbības komitejas sanāksmēm, un pieeju 
dokumentiem, kas iesniegti Padomei un Komisijai;

– iesaistot pilsonisko sabiedrību šīs informācijas sagatavošanā un situācijas 
novērtēšanā; 

46. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Ārējās 
darbības dienestam, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Vjetnamas valdībai un 
Nacionālajai Asamblejai.
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Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, 
László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Ignazio Corrao, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Tanja 
Fajon, Mariya Gabriel, Liisa Jaakonsaari, Javi López, Urmas Paet, 
Miroslav Poche, Soraya Post, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor 
Šoltes, Renate Sommer, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Beatriz Becerra Basterrechea, Heidi Hautala, Svetoslav Hristov 
Malinov, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivan Štefanec, Patricija Šulin


