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FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om, at Parlamentet den 17. december 20151 gav sin godkendelse af 
rammeaftalen om et alsidigt partnerskab og samarbejde mellem EU og Vietnam, som 
fastsætter fremtidige forbindelser og har til formål yderligere at styrke samarbejdet om 
globale og regionale udfordringer; bemærker med bekymring, at 
menneskerettighedssituationen i landet er blevet forværret, siden partnerskabs- og 
samarbejdsaftalen trådte i kraft;

2. beklager, at Kommissionen ikke har gennemført en menneskerettighedsmæssig 
konsekvensanalyse af frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam, selv om Parlamentet 
har anmodet om det, hvilket er i strid med Den Europæiske Ombudsmands afgørelse fra 
2015 og de tilsagn, der blev givet i EU's handlingsplan vedrørende menneskerettigheder 
og demokrati, og opfordrer den til straks at foretage en sådan analyse; påpeger, at 
Kommissionen også forpligtede sig til at foretage en efterfølgende økonomisk, social og 
miljømæssig konsekvensanalyse;

3. understreger Vietnams strategiske betydning som en afgørende partner for EU i 
Sydøstasien og blandt ASEAN-landene, navnlig, men ikke udelukkende, for så vidt 
angår klimaforhandlinger, god regeringsførelse, bæredygtig udvikling, økonomiske og 
sociale fremskridt og terrorbekæmpelse; fremhæver, at det er nødvendigt, at Vietnam 
bliver en partner i fremme af menneskerettigheder og demokratiske reformer; 
bemærker, at Vietnam har formandskabet for ASEAN i 2020; understreger 
nødvendigheden af, at EU og Vietnam respekterer og gennemfører Parisaftalen til fulde;

4. glæder sig over aftalen mellem EU og Vietnams regering om rammerne for Vietnams 
deltagelse i EU's krisestyringsoperationer, som blev undertegnet den 17. oktober 2019; 
understreger, at Vietnam er blevet det andet partnerland i Asien, der har undertegnet en 
rammeaftale om deltagelse med EU; fremhæver, at aftalen udgør et vigtigt skridt fremad 
i forbindelserne mellem EU og Vietnam;

5. anerkender Vietnams bestræbelser på at gennemføre en reformdagsorden, navnlig med 
hensyn til miljø- og arbejdsrettighederne i frihandelsaftalens kapitel om bæredygtig 
udvikling; opfordrer den vietnamesiske regering til at træffe alle passende 
lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger for effektivt at sikre 
og gennemføre de højest opnåelige menneskerettighedsstandarder, herunder, men ikke 
begrænset til, miljø- og arbejdsstandarder; glæder sig over ratificeringen af seks ud af 
otte grundlæggende ILO-konventioner, nemlig nr. 29 om tvangsarbejde, nr. 100 og 111 
om ikke-forskelsbehandling, nr. 138 og 182 om børnearbejde og senest nr. 98 om retten 
til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger; opfordrer indtrængende den 
vietnamesiske regering til hurtigt at ratificere de resterende konventioner og 
gennemføre dem til fulde; opfordrer til indførelse af en effektiv mekanisme, der kan 
håndhæves, og som skal anvendes på kapitlet om handel og bæredygtig udvikling, og til 
fastlæggelse af en klar, offentlig og bindende tidsplan for ratificeringen af ILO-
konvention nr. 87 om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig og nr. 

1 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0467.
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105 om afskaffelse af tvangsarbejde;

6. er fortsat bekymret over menneskerettighedskrænkelserne i Vietnam, herunder 
domfældelse, politisk intimidering, indgribende overvågning, chikane, overgreb og 
bortførelser af og uretfærdige retssager mod politiske aktivister, journalister, bloggere, 
dissidenter og menneskerettighedsforkæmpere, og over begrænsningen af 
religionsfriheden og ytrings- og foreningsfriheden samt anvendelsen af dødsstraf; 
opfordrer Vietnam til at indføre et moratorium for dødsstraf og tage øjeblikkelige skridt 
i retning af at afskaffe den; beklager dybt, at antallet af tilbageholdte politiske fanger og 
journalister, bloggere, menneskerettighedsaktivister, arbejderaktivister, religiøse 
aktivister og miljøaktivister er steget i de seneste år; opfordrer til, at alle de personer, 
der tilbageholdes, blot fordi de har udøvet deres ytringsfrihed, løslades, og at alle 
anklager mod dem opgives;

7. understreger, at menneskerettighederne udgør en hjørnesten i frihandelsaftalens kapitel 
om handel og bæredygtig udvikling; er bekymret over, at frihandelsaftalen kun 
fokuserer på visse rettighedsområder, navnlig de centrale ILO-konventioner; opfordrer 
derfor til, at menneskerettighederne inkluderes på en mere omfattende måde og ledsages 
af en mekanisme til sikring af, at de faktisk også håndhæves; opfordrer til regelmæssig, 
uafhængig evaluering af aftalens virkninger;

8. opfordrer Vietnam til at gennemføre de henstillinger, der blev fremsat under den seneste 
universelle regelmæssige gennemgang; opfordrer Vietnams myndigheder til at bringe 
landets lovgivning i overensstemmelse med internationale 
menneskerettighedsstandarder og -forpligtelser, herunder den internationale konvention 
om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR), som Vietnam er part i, navnlig ved at 
revidere dets straffelov, dets lovgivning om cybersikkerhed og dets lovgivning om tro 
og religion; opfordrer den vietnamesiske regering til at bringe lovgivning om offentlige 
forsamlinger og demonstrationer i overensstemmelse med retten til forsamlings- og 
foreningsfrihed;

9. understreger, at frihandelsaftalens artikel 13 omfatter en samarbejdsbaseret tilgang, der 
bygger på fælles værdier og interesser og samtidig tager hensyn til forskellene mellem 
parternes respektive udviklingsniveauer; glæder sig over muligheden for i første 
omgang at kunne løse spørgsmål, der er omfattet af artikel 13 om handel og bæredygtig 
udvikling, gennem drøftelser i Udvalget for Handel og Bæredygtig Udvikling; beklager 
med hensyn til de tilfælde, hvor sådanne spørgsmål ikke bliver løst, at den efterfølgende 
mekanisme, som gør det muligt for en part at anmode om et uafhængigt ekspertpanel, 
kan forblive underordnet parternes egne procedurer og kan være afhængig af, at de er 
villige til at anvende den; opfordrer EU og Vietnam til at etablere en uafhængig 
overvågningsmekanisme for menneskerettigheder og en uafhængig klagemekanisme, 
der giver berørte borgere og lokale aktører en effektiv klageadgang og et redskab til at 
imødegå potentielle negative indvirkninger på menneskerettighederne, navnlig gennem 
anvendelse af mekanismen for mellemstatslig tvistbilæggelse på kapitlet om handel og 
bæredygtig udvikling;

10. fremhæver, at frihandelsaftalen skaber en institutionel og juridisk bindende tilknytning 
til partnerskabs- og samarbejdsaftalen; påpeger, at artikel 1 i partnerskabs- og 
samarbejdsaftalen indeholder en standardklausul om menneskerettigheder, der kan 
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udløse passende foranstaltninger, herunder, som en sidste udvej, en øjeblikkelig 
suspendering af partnerskabs- og samarbejdsaftalen eller dele heraf; minder om, at Den 
Europæiske Ombudsmand i sag 1409/2014/MHZ om frihandelsaftalen mellem EU og 
Vietnam fandt, at præamblen til frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam og andre 
traditionelle redskaber, f.eks. klausulen om grundlæggende elementer i partnerskabs- og 
samarbejdsaftalen og menneskerettighedsdialogen, var utilstrækkelige til at sikre 
passende respekt for EU's forpligtelser, navnlig når tredjelandets lovgivning ikke var i 
overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder; opfordrer til, at 
der indføres såvel en mekanisme til overvågning af gennemførelsen af 
menneskerettighedsklausulen på grundlag af regelmæssige vurderinger som en 
procedure, hvorved der fastsættes klare og troværdige konsekvenser af brud på aftalen;

11. bemærker med bekymring, at det vietnamesiske uafhængige civilsamfund er blevet 
groft undertrykt, og at mange af dets repræsentanter opererer under jorden af frygt for 
forfølgelse og repressalier; opfordrer Kommissionen til at øge den tekniske bistand og 
de tilgængelige midler til at udvikle Vietnams uafhængige civilsamfund med henblik på 
at støtte landet i efterlevelsen af dets internationale forpligtelser på 
menneskerettighedsområdet og til at overvåge den korrekte gennemførelse af 
frihandelsaftalens artikel 13; opfordrer Kommissionen til at sikre, at der blandt 
medlemmerne af de interne rådgivende grupper, der er omhandlet i kapitlet om handel 
og bæredygtig udvikling, også er reelt uafhængige repræsentanter for civilsamfundet og 
til at skabe klarhed over de indførte mekanismer for at sikre, at de kan udfylde deres 
rolle korrekt og sikkert og uden frygt for repressalier, når de kontrollerer 
gennemførelsen af frihandelsaftalen;

12. understreger behovet for, at Parlamentet og dets kompetente interparlamentariske 
delegation nøje følger og overvåger udviklingen i Vietnam og gennemførelsen af alle 
dele af frihandelsaftalen for at gøre det muligt at reagere på udviklingen på stedet; 
opfordrer Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og 
Kommissionen til at arbejde tæt sammen med Parlamentet om forberedelsen af de årlige 
menneskerettighedsdialoger, de tilknyttede debriefinger og ajourføringen af EU's 
landestrategi på menneskerettighedsområdet for Vietnam;

13. er overbevist om, at det er nødvendigt med forbedringer i Vietnam på områderne 
retsstatsforhold, god regeringsførelse, bæredygtig udvikling og respekt for 
menneskerettighederne;

14. opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til formelt at aflægge rapport til 
Europa-Parlamentet om Vietnams forpligtelse til at gøre fremskridt med en række 
menneskerettighedsspørgsmål, jf. Parlamentets beslutning af 17. december 20152;

15. er af den opfattelse, at aftalen kun bør godkendes, hvis de vietnamesiske myndigheder 
løslader deres politiske fanger; understreger, at det er nødvendigt at forpligte sig til og 
nå til enighed med Kommissionen om en klar tidsplan for vedtagelse af effektive 
lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger til afhjælpning af de 

2 Europa-Parlamentets ikke-lovgivningsmæssige beslutning af 17. december 2015 om udkast til Rådets afgørelse 
om indgåelse på Unionens vegne af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den 
ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde 
(EUT C 399 af 24.11.2017, s. 141)



PE641.414v02-00 6/8 AD\1194359DA.docx

DA

bekymringer, der er fremsat i denne beslutning; opfordrer Kommissionen til at afhjælpe 
disse bekymringer.
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