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Comisia pentru petiții
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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 1151/2019, adresată de P.H., de cetățenie germană, în numele 
Comunității de refugiați vietnamezi în Europa privind încălcarea drepturilor 
omului și acordurile de liber schimb între UE și Vietnam

1. Rezumatul petiției

Petiționarul afirmă că Vietnamul încalcă drepturile omului și nu acceptă standardele 
internaționale în domeniul muncii, astfel cum au fost stabilite de OIM. Numeroase ONG-uri 
raportează cu privire la încălcările grave ale drepturilor omului în Vietnam. Prin urmare, 
petiționarul solicită să se reexamineze și să se suspende verificarea Acordului de liber schimb 
UE-Vietnam (ALS UE-Vietnam) până la punerea în aplicare de către guvernul vietnamez a 
cererilor enumerate în scrisoarea din 17.9.2018, semnată de 32 de parlamentari europeni, către 
dna Mogherini și comisarul Malmström. Aceste cereri includ ratificarea Convențiilor ILO 
nr. 87 (Libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare), nr. 98 (Dreptul de 
organizare și negociere colectivă), nr. 105 (abolirea muncii forțate) și eliberarea prizonierilor 
politici. Potrivit petiționarului, guvernul vietnamez ar trebui, de asemenea, să elimine 
articolele 109, 116, 117, 118 și 331 din Codul său penal, să asigure respectarea Pactului 
internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP), să abroge articolele 74 și 173 
din Codul de procedură penală și să revizuiască legislația privind securitatea cibernetică, 
pentru a asigura respectarea standardelor internaționale privind drepturile omului. Petiționarul 
solicită UE să mențină o poziție mult mai fermă și mai clară cu privire la măsurile împotriva 
încălcărilor drepturilor omului în vigoare în Vietnam și să le sancționeze.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 aprilie 2020. Comisia a fost invitată să ofere informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 8 decembrie 2020
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Situația drepturilor omului în Vietnam constituie cu siguranță un motiv de îngrijorare. 
Principala abordare a UE de îmbunătățire a situației rămâne o colaborare pozitivă cu partenerii 
vietnamezi ai UE. Acordul de liber schimb (ALS) dintre UE și Vietnam, care a intrat în vigoare 
la 1 august 2020, oferă o platformă suplimentară pentru colaborarea cu Vietnamul.

UE monitorizează îndeaproape situația drepturilor omului în Vietnam și solicită în mod repetat 
autorităților vietnameze să își respecte angajamentele internaționale și să asigure respectarea 
deplină a obligațiilor sale în domeniul drepturilor omului. Prin intermediul contactelor sale 
bilaterale la toate nivelurile, UE atrage atenția autorităților vietnameze asupra chestiunilor și 
deficiențelor specifice legate de drepturile omului. Preocupările sunt transmise, de asemenea, 
prin declarații oficiale1.

Respectarea drepturilor omului este un element fundamental al relațiilor UE-Vietnam. 
Articolul 1 din Acordul de parteneriat și cooperare (APC) UE-Vietnam identifică drepturile 
omului ca fiind un „element esențial” al relației dintre cele două părți. În acest sens, UE își 
exprimă în mod continuu și constant preocupările și face propuneri de avansare a dialogului 
privind drepturile omului cu Vietnamul în cadrul APC. În cadrul ultimului dialog UE-Vietnam 
privind drepturile omului2 din februarie 2020, UE a discutat cadrul juridic care stă la baza 
libertății de exprimare, de asociere, de întrunire, de religie și de convingere și a oferit asistență 
Vietnamului pentru a-și alinia legislația și practicile sale la standardele internaționale. În plus, 
UE și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la aplicarea pe scară largă a dispozițiilor 
privind securitatea națională din Codul penal vietnamez și a discutat o serie de cazuri 
individuale, reiterându-și solicitarea ca toți cetățenii vietnamezi reținuți pentru că și-au exercitat 
pașnic libertatea de exprimare să fie eliberați. 

ALS va oferi oportunități suplimentare pentru colaborarea UE cu guvernul vietnamez și cu 
societatea civilă, în special în ceea ce privește standardele fundamentale de muncă.

ALS UE-Vietnam face o trimitere directă la clauza privind „elementul esențial al drepturilor 
omului” de la articolul 1 din APC UE-Vietnam. În plus, ALS include un capitol privind 
comerțul și dezvoltarea sustenabilă (TSD), cu angajamente obligatorii privind aderarea la 
convențiile fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM) și punerea în aplicare 
efectivă a acestora. Capitolul prevede, de asemenea, un rol pentru societatea civilă, inclusiv 
prin intermediul grupurilor consultative interne, în reexaminarea punerii în aplicare a acestui 
capitol. 

În ultimii ani, grație angajamentului și presiunii UE în perioada premergătoare ratificării ALS, 
Vietnamul a înregistrat progrese notabile în ceea ce privește drepturile lucrătorilor. Guvernul 
vietnamez a revizuit Codul național al muncii și pregătește legislația secundară aferentă în 
colaborare cu OIM. În plus, Vietnamul a ratificat deja convențiile fundamentale ale OIM 
privind dreptul de organizare și de negociere colectivă (C98) și privind abolirea muncii forțate 
(C105) în iunie 2019 și, respectiv, iunie 2020. Aceasta înseamnă că Vietnamul a ratificat deja 
șapte dintre cele opt convenții fundamentale ale OIM și are un calendar clar care conduce la 
ratificarea celei rămase, Convenția privind libertatea sindicală și apărarea dreptului de 
organizare (C87), până în 2023. În cele din urmă, guvernul vietnamez a depus eforturi 

1 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/85345/vietnam-statement-spokesperson-two-death-
sentences_en
2https://eeas.europa.eu/delegations/vietnam_en/74927/The%20Annual%20Viet%20Nam%20-
%20EU%20Human%20Rights%20Dialogue%202020

https://eeas.europa.eu/delegations/vietnam_en/74927/The%20Annual%20Viet%20Nam%20-%20EU%20Human%20Rights%20Dialogue%202020
https://eeas.europa.eu/delegations/vietnam_en/74927/The%20Annual%20Viet%20Nam%20-%20EU%20Human%20Rights%20Dialogue%202020
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substanțiale în vederea eliminării muncii copiilor.

Aceste evoluții sunt încurajatoare. Cu toate acestea, Comisia monitorizează punerea în aplicare 
pentru a se asigura că Vietnamul urmărește în mod eficace această agendă ambițioasă de 
reformă a dreptului muncii.

În cadrul discuțiilor în vederea ratificării ALS, Adunarea Națională a Vietnamului a fost de 
acord cu propunerea Parlamentului European de a crea o comisie comună care să monitorizeze 
punerea în aplicare a acordului. Prin urmare, Parlamentul European va putea urmări 
îndeaproape evoluția drepturilor socioeconomice din țară.

Concluzii

Comisia va continua să monitorizeze situația drepturilor omului din Vietnam, inclusiv a 
apărătorilor drepturilor omului, și să promoveze noi reforme și respectarea angajamentelor 
internaționale ale Vietnamului cu instrumentele pe care le are la dispoziție.

ALS va fi esențial pentru înlesnirea colaborării în continuare cu autoritățile vietnameze și cu 
societatea civilă pentru a întări respectarea drepturilor socioeconomice și a standardelor de 
muncă. 


