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A vietnámi emberi jogi helyzetről, különösen az emberi jogokkal foglalkozó újságírók, 
Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy és Le Huu Minh Tuan ügyéről
(2021/2507(RSP))
Az Európai Parlament,

– tekintettel a Vietnámról szóló korábbi állásfoglalásaira, és különösen a Vietnámról, 
nevezetesen a politikai foglyok helyzetéről szóló, 2018. november 15-i1, a 
véleménynyilvánítás szabadságának vietnámi helyzetéről, többek között Nguyen Van 
Hoa esetéről szóló, 2017. december 14-i2 és a Vietnámról szóló, 2016. június 9-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti 
szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről 
szóló4, valamint az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi 
Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodásnak az Unió nevében 
történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről szóló, 2020. február 
12-i állásfogalásaira5,

– tekintettel a 2012. június 27-én aláírt és 2016 októberében hatályba lépett, egyrészről az 
Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti 
átfogó partnerségi és együttműködési keretmegállapodásra,

– tekintettel az EU–Vietnám szabadkereskedelmi megállapodásra,

– tekintettel a 2020. február 19-i 10. EU–Vietnám emberi jogi párbeszédre,

– tekintettel az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) szóvivőjének három újságíró (Pham 
Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy and Le Huu Minh Tuan) elítéléséről szóló, 2021. január 
6-i nyilatkozatára,

– tekintettel az Európai Unió vietnámi küldöttségének üzenetére, amelyben Ho Chi Minh-
város fellebbviteli bíróságának 2021. januári határozatára reagáltak, amelyben a bíróság 
helyben hagyta a Hiến Pháp-csoport tagjaira kiszabott szigorú ítéleteket,

– tekintettel az ENSZ különleges előadóinak „Vietnám: letartóztatásokkal üzen a 
kormány a kulcsfontosságú pártkongresszus előtt” című, 2021. január 14-i közös 
nyilatkozatára,

– tekintettel az ENSZ emberi jogi főbiztosa szóvivője által a sajtó számára készített, 
Vietnámról szóló 2021. január 8-i tájékoztató anyagra és az ENSZ emberi jogi 
főbiztosának „Ázsia: Bachelet-t aggasztja a véleménynyilvánítás szabadsága elleni 
fellépés a Covid19-járvány idején” című, 2020. június 3-i nyilatkozatára,

1 HL C 363., 2020.10.28., 66. o.
2 HL C 369., 2018.10.11., 73. o.
3 HL C 86., 2018.3.6., 122. o.
4 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0027.
5 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0029.
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– .

– tekintettel az ENSZ különleges eljárásai keretében a vietnámi kormányhoz intézett, a 
három újságíró ügyével kapcsolatos, 2020. szeptember 17-i, valamint két 
magánszemély, köztük Pham Chi Dung újságíró ügyével kapcsolatos, 2020. január 22-i, 
különböző állításokat tartalmazó és azokkal kapcsolatban tájékoztatást kérő közös 
levélre, és a vietnámi kormány azokra küldött 2020. december 28-i, illetve 2020. 
március 18-i válaszára,

– tekintettel a Vietnámról szóló, 2019. március 11–12-i harmadik időszaki jelentésre 
(CCPR/C/VNM/3) és az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának arról szóló, 2019. augusztus 
29-i záró észrevételeire,

– tekintettel az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó 2011-es ENSZ-
irányelvekre,

– tekintettel az emberi jogok védelmezőiről szóló uniós iránymutatásokra,

– tekintettel az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

– tekintettel a Politikai és Polgári Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, amelyhez 
Vietnám 1982-ben csatlakozott,

– tekintettel eljárási szabályzata 144. cikkének (5) bekezdésére és 132. cikkének (4) 
bekezdésére,

A. mivel Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy és Le Huu Minh Tuan újságírókat és 
emberijog-védőket, a Vietnámi Független Újságírók Szövetségének tagjait 2021. január 
5-én Ho Chi Minh-város népbírósága 15, 11, illetve 11 éves börtönbüntetésre ítélte 
többek között „államellenes információk, anyagok és tárgyak gyártása, tárolása és 
terjesztése” vádjával; mivel az általuk készített tudósítások többek között kormányzati 
visszaélésekről és korrupcióról, a vietnámi hatóságok által az emberijog-védőkkel 
szemben alkalmazott bánásmódról és a vietnámi demokráciapárti mozgalomról szóltak;

B. mivel a vietnámi hatóságok továbbra is bebörtönzik, fogva tartják, zaklatják és 
megfélemlítik az országban tevékenykedő emberijog-védőket, újságírókat, bloggereket, 
emberi jogi ügyvédeket, valamint a civil társadalmi szervezetek és a szakszervezetek 
aktivistáit; mivel az emberijog-védők hosszú börtönbüntetést kockáztatnak az emberi 
jogok védelmében végzett munkájuk miatt és azért, mert gyakorolják a szabad online és 
offline véleménynyilvánításhoz fűződő alapvető jogukat; mivel Délkelet-Ázsiában 
jelenleg Vietnám börtöneiben tartózkodik a legtöbb politikai fogoly, köztük 170 
lelkiismereti fogoly, akik közül 69-et kizárólag a közösségi médiában végzett 
tevékenységük miatt tartanak fogva; mivel a legtöbb politikai foglyot homályosan 
megfogalmazott nemzetbiztonsági záradékok alapján tartják fogva, amelyek nincsenek 
összhangban a vietnámi alkotmánnyal és a nemzetközi emberi jogi szerződésekkel, 
például a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányával, amelynek 
Vietnám is részes állama;



RC\1222812HU.docx 5/10 PE662.861v01-00 }
PE662.862v01-00 }
PE662.863v01-00 }
PE662.866v01-00 }
PE662.866v01-00 } RC1

HU

C. mivel a politikai és emberi jogi aktivisták zord börtönkörülményekkel szembesülnek, 
beleértve az orvosi ellátáshoz, a jogi tanácsadáshoz és a családi kapcsolatokhoz való 
hozzáférés megtagadását, és gyakran erőszaknak, kínzásnak vagy a rossz bánásmód 
egyéb formáinak vannak kitéve; mivel gyakran gyors tárgyalásaik nem felelnek meg a 
pártatlanság, a méltányosság és a bíróságok függetlensége alapvető normáinak; mivel a 
vádlottakból a vallomásokat rendszeresen kényszer hatása alatt csikarják ki és a 
vallomástételt a televízióban közvetítik;

D. mivel Pham Chi Dung, független újságíró, aki a környezet, a demokrácia, a 
médiaszabadság, a politikai pluralizmus, a jogállamiság és a civil társadalom fejlődése 
védelméért száll síkra, 2019 novembere óta önkényes letartóztatásban van „a külföldi 
médiával torzított információk továbbítása érdekében folytatott együttműködés” 
vádjával; mivel e vádakat azt követően hozták fel, hogy videoüzenetben kérte az 
Európai Parlament képviselőit, hogy halasszák el az EU–Vietnám szabadkereskedelmi 
megállapodás ratifikálását mindaddig, amíg az országban nem történik előrelépés az 
emberi jogok terén; mivel Pham Chi Dungot 2012-ben ugyanazon vádak alapján hat 
hónapra már bezárták;

E. mivel röviddel Pham Chi Dung letartóztatását követően a hatóságok leállították a 
Vietnámi Független Újságírók Szövetségének honlapját; mivel Ngyuen Tuong Thuyt 
2020. május 23-án hanoi lakásán letartóztatták, és 2020. június 12-én Le Huu Minh 
Tuant is letartóztatták; mivel a vietnámi hatóságok mind a három emberijog-védőt 
zaklatták és megfélemlítették önkényes letartóztatásuk és elítélésük előtt;

F. mivel civil társadalmi jelentések szerint Vietnámban a lelkiismereti foglyok közel 80%-
át a közösségi médiában folytatott tevékenységéért tartják fogva; mivel legalább két 
globális közösségimédia-platform jelentős intézkedéseket tett a véleménynyilvánítás 
szabadságára vonatkozó vietnámi korlátozásoknak és cenzúratörvényeknek való 
megfelelés érdekében, ideértve többek között az állammal szembeni békés kritikák 
cenzúrázását, a területi alapú tartalomkorlátozás kiterjesztését, valamint a Párttal és az 
állammal szembeni „propaganda” eltávolítását, megsértve ezzel olyan egyetemes 
normákat, mint az ENSZ-irányelvek, valamint saját magatartási kódexeiket is;

G. mivel a Riporterek Határok Nélkül szervezet sajtószabadsággal kapcsolatos 2020. évi 
rangsorában Vietnám 180 ország között a 175. helyen áll; mivel szinte valamennyi 
vietnámi médiaorgánum állami tulajdonban van és állami ellenőrzése alatt áll, és 
cenzúrázzák a külföldi műsorszolgáltatókat és kiadványokat is; mivel a vietnámi 
kormány továbbra is tiltja a független, vagy magántulajdonú médiacsatornák működését 
és szigorú ellenőrzést gyakorol a rádió- és tévéállomások, valamint a nyomtatott 
kiadványok felett; mivel 2016 áprilisában a Nemzetgyűlés a sajtószabadságot erősen 
korlátozó médiatörvényt fogadott el;

H. mivel 2018. június 12-én a vietnámi Nemzetgyűlés az online ellenőrzést szigorító 
kiberbiztonsági törvényt fogadott el, mely megköveteli a szolgáltatóktól a 
nemzetbiztonságot fenyegetőnek tekintett posztok törlését; mivel ez a törvény jelentős 
mértékben korlátozza az online véleménynyilvánítás szabadságát, és a magánélet 
tiszteletben tartásához való jog jelentős szűkítését célozza;
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I. mivel a véleménynyilvánítás szabadságához való jogot garantálja a vietnámi alkotmány, 
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és más, Vietnám által aláírt nemzetközi 
egyezmények, köztük a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya; 
mivel az ENSZ egyetemes időszakos felülvizsgálata keretében Vietnám elfogadott 
ajánlásokat a véleményformálás és véleménynyilvánítás szabadságának garantálására és 
az arra vonatkozó korlátozások megszüntetésére;

J. mivel 2018. január 1-jén hatályba lépett Vietnám meggyőződésről és vallásról szóló 
első törvénye, mely arra kötelezi az ország valamennyi vallási csoportját, hogy vetesse 
magát nyilvántartásba a hatóságoknál és tájékoztassa azokat tevékenységeiről; mivel a 
hatóságok elutasíthatják vagy hátráltathatják a nyilvántartásba vételi kérelmeket és 
betilthatják azokat a vallási tevékenységeket, melyeket önkényesen a „nemzeti 
érdekkel”, a „közrenddel” vagy a „nemzeti egységgel” ellentétesnek ítélnek;

K. mivel a vietnámi büntető törvénykönyv elnyomó rendelkezéseket tartalmaz, melyeket a 
különösen a vietnámi kormánnyal szemben kritikus nézeteket kifejező emberijog-
védők, másképp gondolkodók, jogászok, szakszervezetek, vallási csoportok és nem 
kormányzati szervezetek elhallgattatása, letartóztatása, fogva tartása, elítélése vagy 
korlátozása céljából visszaélésszerűen alkalmaznak;

L. mivel az országban továbbra is alkalmazzák a halálbüntetést, de a kivégzések száma 
ismeretlen, mivel a vietnámi hatóságok államtitokként kezelik a halálbüntetésekre 
vonatkozó statisztikákat;

M. mivel az EU–Vietnám kapcsolatok az EU–Vietnám partnerségi és együttműködési 
megállapodáson alapulnak, amelynek alapvető eleme az emberi jogok tisztelete, és 
amely az emberi jogok súlyos és szisztematikus megsértése esetén rendelkezik a 
kétoldalú együttműködési eszközök – köztük a kétoldalú kereskedelmi kedvezmények – 
felfüggesztéséről;

N. mivel az EU–Vietnám partnerségi és együttműködési megállapodás és különösen annak 
1., 2. és 35. cikke értelmében Vietnám kötelezettséget vállalt arra, hogy együttműködik 
az Európai Unióval az emberi jogok előmozdítása és védelme terén; mivel ez az 
együttműködés magában foglalja a nemzetközi emberi jogi eszközök, például a Polgári 
és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának végrehajtását, amelynek Vietnám 
részes állama; mivel egyértelmű kapcsolat áll fenn az EU–Vietnám partnerségi és 
együttműködési megállapodás és az EU–Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás 
között, amelyekben mindkét fél elkötelezte magát emberi jogi kötelezettségeinek 
teljesítése mellett; mivel az EU–Vietnám partnerségi és együttműködési megállapodás 
alapvető elemeiről szóló záradék megfelelő intézkedéseket tesz lehetővé az emberi 
jogok súlyos és szisztematikus megsértése esetén;

O. mivel az EU–Vietnám partnerségi és együttműködési megállapodás második vegyes 
bizottsága, amely 2020. december 15-én online ülésezett, megvizsgálta az emberi jogok 
területén való együttműködésre vonatkozó javaslatokat, beleértve a Polgári és Politikai 
Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának végrehajtását, és elfogadta az egyetemes 
időszakos felülvizsgálat keretében tett ajánlásokat;
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1. felszólítja a vietnámi hatóságokat, hogy haladéktalanul és feltétel nélkül bocsássák 
szabadon Pham Chi Dungot, Nguyen Tuong Thuyt és Le Huu Minh Tuant, valamint 
minden más újságírót, emberijog-védőt, környezetvédőt, szakszervezeti tagot és 
lelkiismereti foglyot, akiket pusztán a szabad véleménynyilvánításhoz fűződő joguk 
gyakorlása miatt tartóztattak le és ítéltek el, és ejtsék az ellenük felhozott valamennyi 
vádat;

2. megdöbbentőnek tartja és elítéli, hogy Vietnámban egyre keményebb  a 
véleménykülönbségek elleni fellépés és egyre gyakoribb az emberi jogok megsértése, 
többek között politikai aktivisták, újságírók, bloggerek, másként gondolkodók és 
emberijog-védők elítélése, politikai megfélemlítése, megfigyelése, zaklatása és az 
ellenük indított tisztességtelen perek, kényszerű száműzetésük és az őket érő támadások 
a véleménynyilvánítás szabadságának gyakorlása miatt, és mindezek által Vietnám 
egyértelműen megszegi nemzetközi emberi jogi kötelezettségeit;

3. felhívja a vietnámi hatóságokat, hogy haladéktalanul vessenek véget a zaklatás minden 
más formájának is, többek között újságírók, emberi jogi és környezetvédők, aktivisták 
és minden olyan személy bírósági zaklatásának és megfélemlítésének, akik online vagy 
offline békésen gyakorolják a véleménynyilvánítás szabadságához való és egyéb emberi 
jogaikat;

4. mély aggodalmának ad hangot a vietnámi börtönök túlzsúfoltsága és egészségügyi 
körülményei miatt, amelyek növelik a Covid19-fertőzés és más betegségek kockázatát; 
ismételten felhívja a figyelmet az ENSZ emberi jogi főbiztosának felhívására, hogy 
bocsássák szabadon a megfelelő jogalap nélkül fogva tartott személyeket, közöttük 
politikai foglyokat és eltérő nézeteik miatt fogva tartott személyeket; nyomatékosan 
hangsúlyozza, hogy a vietnámi hatóságoknak a fogvatartottak szabadon bocsátásáig 
minden körülmények között biztosítaniuk kell valamennyiük – többek között Pham Chi 
Dung, Nguyen Tuong Thuy és Le Huu Minh Tuan – fizikai biztonságát és lelki épségét, 
valamint gondoskodniuk kell arról, hogy minden más politikai fogollyal és 
fogvatartottal szembeni bánásmód összhangban álljon a nemzetközi normákkal; 
hangsúlyozza, hogy az ügyvédek és egészségügyi szakemberek segítségéhez való 
hozzáféréshez, valamint a családtagokkal való találkozáshoz fűződő jog fontos 
biztosítékot jelent a kínzás és a rossz bánásmód ellen;

5. felhívja a vietnámi hatóságokat, hogy vessenek véget a hazai és nemzetközi 
hírcsatornák – köztük az IJAVN – által előállított független hírek és a média 
cenzúrájának, szüntessék be az online információforrásokra és az internethasználatra 
vonatkozó korlátozásokat, és biztosítsanak biztonságos teret és támogató környezetet a 
hivatásos és polgári újságírás, a blogger-bejegyzések és az online önkifejezés számára;

6. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy beszámolók szerint globális közösségimédia-
hálózatok is részt vesznek a vietnámi hatóságok által a véleménynyilvánítás 
szabadságának korlátozására tett kísérletekben, és határozottan kéri a közösségi média 
globális platformjait, hogy ne vállaljanak szerepet a Vietnámban zajló cenzúrában;

7. felszólítja a vietnámi kormányt, hogy oldja fel a vallásszabadság minden korlátozását, 
és vessen véget a vallási közösségek zaklatásának;
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8. felszólítja a vietnámi kormányt, hogy vizsgálja felül a vietnámi büntető törvénykönyv 
rendelkezéseit, különösen az 117., 118. és 331. cikkelyt, amelyek indokolatlanul 
korlátozzák a véleménynyilvánítás, a békés gyülekezés és az egyesülés szabadságát, 
továbbá módosítsa a kiberbiztonságról szóló törvényt, a postai szolgáltatásokra, a 
távközlésre, a rádiófrekvenciákra, az információtechnológiára és az elektronikus 
tranzakciókra vonatkozó rendeletek közigazgatási megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókról szóló 15/2020./ND-CP rendeleteket, valamint az internetes szolgáltatások 
és az információs tartalmak kezelésére, nyújtására és használatára vonatkozó 
72/2013/ND-CP rendeletet annak érdekében, hogy azok összhangba kerüljenek az 
emberi jogokkal; hangsúlyozza különösen, hogy a büntető törvénykönyv reformjára a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 98. és 87. egyezményének hatékony 
végrehajtása érdekében is szükség van, márpedig ezen egyezmények megerősítésére 
Vietnám kötelezettséget vállalt;

9. felszólítja Vietnámot, hogy gyorsítsa fel az egyesülési szabadságról és a szervezkedési 
jog védelméről szóló 87. sz. ILO-egyezmény ratifikálásának ütemét, biztosítsa mielőbbi 
hatálybalépését, valamint bocsásson rendelkezésre hiteles ütemtervet a kényszermunka 
felszámolásáról szóló 105. sz. ILO-egyezmény, illetve a szervezkedési jogról és a 
kollektív tárgyalási jogról szóló 98. sz. egyezmény megvalósítása tekintetében; 
felszólítja a vietnámi hatóságokat, hogy ismerjék el a független szakszervezeteket, és 
védjenek meg minden munkavállalót – különösen a nőket és a gyermekeket – a 
hátrányos megkülönböztetéssel, a szexuális zaklatással, a törvényes túlóraküszöb 
megsértésével, valamint a biztonsági és egészségügyi kötelezettségek megszegésével 
szemben;

10. felhívja a vietnámi hatóságokat, hogy támogassák az üzleti vállalkozások emberi jogi 
felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek végrehajtását, és felszólítja az EU-ban 
székhellyel rendelkező vagy az EU-ban működő vállalatokat, hogy tartsák be mind az 
ENSZ-irányelveket, mind pedig a nemzetközi és emberi jogi jogszabályokat;

11. felszólítja a vietnámi hatóságokat, hogy a teljes eltörlés felé vezető út első lépéseként 
vezessenek be azonnali moratóriumot a halálbüntetés alkalmazására; felszólít 
valamennyi halálos ítélet felülvizsgálatára annak biztosítása érdekében, hogy a bírósági 
tárgyalások megfeleljenek a nemzetközi normáknak, valamint Vietnám csatlakozására a 
Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának a halálbüntetés eltörlését 
célzó második fakultatív jegyzőkönyvéhez;

12. hangsúlyozza, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása a Vietnám és az EU közötti 
kétoldalú kapcsolatok kulcsfontosságú alapja, valamint az EU–Vietnám partnerségi és 
együttműködési megállapodás és az EU–Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás 
egyik fontos eleme; 

13. üdvözli az EU és Vietnám közötti megerősített partnerséget és emberi jogi párbeszédet, 
és különösen azt, hogy az EP a vietnámi nemzetgyűléssel közösen Közös Parlamenti 
Megfigyelő Csoportot hozott létre az EU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás és 
a  beruházásvédelmi megállapodás végrehajtásának nyomon követésére, ami a 
kereskedelmen túlmutató párbeszédet is megkönnyítheti; emlékeztet arra, hogy az 
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emberi jogi párbeszéd kulcsfontosságú eszköz, amelyet hatékonyan fel lehet használni 
Vietnám támogatására és ösztönzésére a szükséges reformok megvalósítása 
tekintetében; felhívja az EKSZ-t, a Bizottságot és az EU emberi jogi különleges 
képviselőjét, hogy a legmagasabb szinteken erősítsék meg a Vietnámmal folytatott 
emberi jogi párbeszédet; 

14. elismeri a szabadkereskedelmi megállapodás és a partnerségi és együttműködési 
megállapodás közötti intézményi és jogi kapcsolatot, amely biztosítja, hogy az emberi 
jogok az EU és Vietnám közötti kapcsolat központi elemét képezzék; kéri a feleket, 
hogy használják ki a megállapodásokat a vietnámi emberi jogi helyzet javítására, és 
hangsúlyozza az EU és Vietnám közötti építő és hatékony emberi jogi párbeszéd 
fontosságát; emlékezteti a vietnámi kormányt, hogy az emberi jogi jogsértések jelenlegi 
nagyságrendjére tekintettel az EU-Vietnám partnerségi és együttműködési 
megállapodás – amely az EU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodáshoz  
kapcsolódik – az emberi jogok súlyos megsértése esetén lehetővé teszi megfelelő 
intézkedések meghozatalát, azaz a vietnámi kormánnyal szembeni keményebb fellépést; 
üdvözli azt a lehetőséget, hogy az EU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodással 
foglalkozó közös parlamenti ellenőrző csoport a vietnámi parlamenttel tartott ülésein 
emberi jogi kérdéseket is felvethet, valamint hogy az első ilyen ülésre 2020 
decemberében már sor is került;

15. felszólítja a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy a megállapodás ratifikálásáról szóló európai 
parlamenti állásfoglalásban foglalt kérést teljesítve mielőbb végezzenek átfogó 
hatásvizsgálatot arról, hogy mit jelenthet az EU-Vietnám szabadkereskedelmi 
megállapodás az emberi jogok tekintetében, cselekvési terv elfogadására szólít fel annak 
érdekében, hogy hatékonyan kezeljék Vietnám egyre keményebb fellépését és emberi 
jogi kötelezettségeinek elmulasztását, és felhívja a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy 
rendszeresen számoljanak majd be a Parlamentnek e cselekvési terv végrehajtásáról;

16. ismételten felhívja az EU-t és Vietnámot, hogy hozzanak létre független emberi jogi 
nyomonkövetési mechanizmust és független panasztételi mechanizmust, hatékony 
jogorvoslatot biztosítva az érintett polgárok és a helyi érdekelt felek számára;

17. sajnálja, hogy az EU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodással foglalkozó hazai 
tanácsadó csoportok még nem működőképesek, és ismételten felszólít a független, 
szabad és sokszínű civil társadalmi szervezetek széles körű és kiegyensúlyozott 
képviseletére e csoportokon belül, beleértve a munkaügyi és környezetvédelmi ágazat 
független vietnámi szervezeteit és az emberijog-védőket; felhívja a vietnámi 
hatóságokat, hogy tartózkodjanak a testület összetételébe és működésébe történő 
indokolatlan beavatkozástól, valamint a megválasztott tagokkal szembeni 
fenyegetésektől vagy megtorlásoktól;

18. kéri Vietnámot, hogy adjon állandó meghívást az ENSZ különleges eljárásai keretében 
a Vietnámba történő beutazásra – különösen a véleménynyilvánítás szabadságával 
foglalkozó, valamint az emberi jogok védelmezőivel foglalkozó különleges előadó 
számára –, és biztosítsa számukra a szabad és korlátlozások nélküli találkozás 
lehetőségét minden olyan féllel, akivel konzultálni kívánnak;
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19. felhívja a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, az 
EKSZ-t és a Bizottságot, hogy támogassák az emberi jogokat Vietnámban aktívan 
védelmező újságírókat, civil társadalmi csoportokat és egyéneket, többek között oly 
módon is, hogy a vietnámi hatóságokkal való kapcsolattartásuk során felszólítanak 
újságírók, emberijog-védők és meggyőződésük miatt bebörtönzöttek szabadon 
bocsátására; sürgeti a hanoi uniós küldöttséget, hogy adjon meg minden alkalmas 
támogatást a bebörtönzött emberi jogi aktivistáknak, beleértve börtönlátogatások 
szervezését, tárgyalások nyomon követését és jogi segítség nyújtását;

20. felhívja az uniós küldöttséget az ezen állásfoglalásban említett (ENSZ-testületek és -
szakértők által ismertetett) esetek felvetésére, mint amilyen – számos más eset mellett – 
Tran Huynh Duy Thuc, Ho Duc Hoa, Tran Anh Kim, Le Thanh Tung, Phan Kim 
Khanh, Tran Hoang Phuc, Hoang Duc Binh, Bui Van Trung, Truong Minh Duc, 
Nguyen Trung Ton, Pham Van Troi, Nguyen Bac Truyen, Le Dinh Luong, Nguyen Van 
Tuc, Nguyen Trung Truc, Pham Van Diep, Nguyen Nang Tinh, Tran Duc Thach, Pham 
Doan Trang, Can Thi Theu, Trinh Ba Phuong, Trinh Ba Tu, Dinh Thi Thu Thuy, 
Nguyen Thi Ngoc Hanh, Ngo Van Dung, Le Quy Loc és Ho Dinh Cuong ügye;

21. nyomatékosan kéri az EU Külügyek Tanácsát, hogy vitassa meg a vietnámi emberi jogi 
helyzetet; felhívja a tagállamokat, hogy lehetőleg még a Vietnámi Kommunista Párt 13. 
nemzeti kongresszusa előtt határozottan fejezzék ki aggályaikat a vietnámi emberi jogi 
helyzet romlása miatt; ösztönzi az EU-t és tagállamait nemzetközi erőfeszítéseik 
fokozására annak érdekében, hogy az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában a hasonló 
gondolkodású partnerekkel és különösen az Egyesült Államok új kormányával közösen 
kezdeményezést mozdítsanak elő az emberi jogok kézzelfogható javítása érdekében 
Vietnámban;

22. felhívja az EU-t, hogy folytassa a biztonsági felszerelések, a fegyverek és a kettős 
felhasználású áruk kivitelére, értékesítésére, frissítésére és karbantartására vonatkozó 
hatékony ellenőrzési rendszer kialakítására irányuló munkát annak érdekében, hogy 
elkerülhető legyen az emberi jogok tekintetében aggasztó múlttal rendelkező államok, 
közöttük Vietnám általi, belső elnyomás céljára történő felhasználásuk;

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a 
Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége főtitkárának, Vietnám kormányának és 
nemzetgyűlésének, valamint az ENSZ főtitkárának.


