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Resolutie van het Europees Parlement over de mensenrechtensituatie in Vietnam, met 
name het geval van mensenrechtenjournalisten Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy en 
Le Huu Minh Tuan
(2021/2507(RSP))
Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties over Vietnam, in het bijzonder de resolutie van 15 
november 2018 over Vietnam, met name de situatie van politieke gevangenen1, de 
resolutie van 14 december 2017 over de vrijheid van meningsuiting in Vietnam, met 
name het geval van Nguyen Van Hoa2, en de resolutie van 9 juni 2016 over Vietnam3,

– gezien zijn resoluties van 12 februari 2020 over het ontwerp van besluit van de Raad 
betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de 
Socialistische Republiek Vietnam4, en over het ontwerp van besluit van de Raad 
betreffende de sluiting, namens de Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst 
tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek 
Vietnam, anderzijds (IPA)5,

– gezien de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de 
Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, 
anderzijds, die op 27 juni 2012 is ondertekend en in oktober 2016 in werking is 
getreden (PCA),

– gezien de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam,

– gezien de tiende mensenrechtendialoog tussen de EU en Vietnam, die op 19 februari 
2020 plaatsvond,

– gezien de verklaring van de woordvoerder van de Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO) van 6 januari 2021 over de veroordeling van drie journalisten (Pham Chi Dung, 
Nguyen Tuong Thuy en Le Huu Minh Tuan),

– gezien het bericht van de Delegatie van de Europese Unie in Vietnam met betrekking 
tot het in januari 2021 door het hof van beroep van Ho Chi Minhstad uitgesproken 
vonnis waarmee de zware straf die is opgelegd aan de leden van de Hiến Pháp-groep 
wordt gehandhaafd;

– gezien de gezamenlijke verklaring van de speciale VN-rapporteurs van 14 januari 2021: 
“Viet Nam: Arrests Send Chilling Message Before Key Party Meeting”,

– gezien de persbriefingnota’s van 8 januari 2021 van de woordvoerder van de Hoge 
Commissaris van de VN voor de mensenrechten over Vietnam, en gezien de verklaring 
van 3 juni 2020 van de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten: “Asia: 

1 PB C 363 van 28.10.2020, blz. 66.
2 PB C 369 van 11.10.2018, blz. 73.
3 PB C 86 van 6.3.2018, blz. 122.
4 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0027.
5 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0029.
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Bachelet Alarmed By Clampdown On Freedom Of Expression During COVID-19”,

– having regard to the UN Human Rights Committee’s concluding observations of 29 
August 2019 on the third periodic report of Viet Nam,

– gezien de brieven betreffende gemeenschappelijke aantijgingen in het kader van de 
speciale procedures van de VN van 17 september 2020 over de drie journalisten en van 
22 januari 2020 over twee personen, waaronder de journalist Pham Chi Dung, en gezien 
de reacties van de Vietnamese regering van respectievelijk 28 december 2020 en 18 
maart 2020,

– gezien het derde periodieke verslag over Vietnam (CCPR/C/VNM/3) van 11 en 12 
maart 2019, en gezien de slotopmerkingen van 29 augustus 2019 van het VN-
Mensenrechtencomité naar aanleiding van dit verslag;

– gezien de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten van 
2011,

– gezien de EU-richtsnoeren inzake mensenrechtenverdedigers,

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948,

– gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (ICCPR) 
waarbij Vietnam sinds 1982 partij is,

– gezien artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de mensenrechtenverdedigers en journalisten Pham Chi Dung, 
Nguyen Tuong Thuy en Le Huu Minh Tuan – leden van de Vereniging van 
onafhankelijke journalisten van Vietnam – op 5 januari door de Volksrechtbank van Ho 
Chi Minhstad veroordeeld zijn tot zware gevangenisstraffen van respectievelijk 15, 11 
en 11 jaar, waarbij hun onder meer “het produceren, opslaan en verspreiden van 
informatie, materiaal en voorwerpen met het doel de staat tegen te werken” ten laste 
werd gelegd; overwegende dat zij onder meer verslag hebben gedaan van respectievelijk 
wanbeheer door en corruptie van de regering, de behandeling van 
mensenrechtenverdedigers door de Vietnamese autoriteiten, en de prodemocratische 
beweging in Vietnam;

B. overwegende dat de Vietnamese autoriteiten stelselmatig mensenrechtenverdedigers, 
journalisten, bloggers, mensenrechtenadvocaten, medewerkers van maatschappelijke 
organisaties en vakbondsleden in het land arresteren, opsluiten, mishandelen en 
intimideren; overwegende dat mensenrechtenverdedigers lange gevangenisstraffen 
riskeren wegens hun werkzaamheden op het gebied van de mensenrechten en wegens de 
uitoefening van hun recht op vrije meningsuiting, zowel online als offline; overwegende 
dat Vietnam momenteel het grootste aantal politieke gevangenen in Zuidoost-Azië 
vasthoudt, waaronder 170 gewetensgevangenen van wie 69 personen uitsluitend worden 
vastgehouden wegens hun activiteiten op sociale media; overwegende dat de meeste 
politieke gevangenen vastgehouden worden op grond van vaag geformuleerde clausules 
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inzake de nationale veiligheid die niet stroken met de Vietnamese grondwet, noch met 
internationale mensenrechtenverdragen zoals het ICCPR, waarbij Vietnam partij is;

C. overwegende dat politieke en mensenrechtenactivisten onder barre omstandigheden 
gevangengehouden worden, waarbij hun onder meer de toegang tot medische zorg en 
juridische bijstand wordt ontzegd, zij geen contact mogen hebben met familieleden, en 
dikwijls het slachtoffer worden van geweld, marteling of andere vormen van 
mishandeling; overwegende dat hun dikwijls snelle processen niet voldoen aan de 
basale normen van onpartijdigheid, billijkheid en onafhankelijkheid van de rechter; 
overwegende dat bekentenissen regelmatig onder dwang worden afgelegd en op de 
televisie worden uitgezonden;

D. D. overwegende dat Pham Chi Dung, een onafhankelijke journalist die campagne voert 
ter verdediging van het milieu, democratie, mediavrijheid, politiek pluralisme, de 
rechtsstaat en de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld, sinds november 
2019 willekeurig gevangen wordt gehouden op beschuldiging van “samenwerking met 
buitenlandse media om vertekende informatie te verstrekken”; overwegende dat deze 
aanklacht is ingediend nadat hij parlementsleden een videoboodschap had gestuurd 
waarin hij hen ertoe opriep de ratificatie van de vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam 
uit te stellen totdat het land voortgang boekt op het gebied van de mensenrechten; 
overwegende dat Pham Chi Dung ook in 2012 zes maanden gevangengehouden is op 
grond van dezelfde aanklachten;

E. overwegende dat de website van de Vereniging van onafhankelijke journalisten van 
Vietnam kort na de arrestatie van Pham Chi Dung door de autoriteiten is afgesloten; 
overwegende dat Ngyuen Tuong Thuy op 23 mei 2020 is gearresteerd in zijn 
appartement in Hanoi en dat Le Huu Minh Tuan op 12 juni 2020 is gearresteerd; 
overwegende dat deze mensenrechtenverdedigers alle drie voorafgaand aan hun 
willekeurige arrestatie en veroordeling door de Vietnamese autoriteiten zijn 
gechicaneerd en geïntimideerd;

F. overwegende dat uit verslagen van maatschappelijke organisaties blijkt dat bijna 80 % 
van de gewetensgevangenen in Vietnam gevangengenomen zijn op grond van hun 
activiteiten op sociale media; overwegende dat twee wereldwijd actieve 
socialemediaplatforms strenger de in Vietnam geldende beperkte vrijheid van 
meningsuiting en censuur zijn gaan naleven, onder meer door het censureren van 
vreedzame kritiek op de staat, door het uitbreiden van geoblocking en door het 
verwijderen van “propaganda tegen de Partij en de Staat”, hetgeen een schending is van 
universele normen zoals de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten, alsook van hun eigen gedragscodes;

G. overwegende dat Vietnam in de wereldpersvrijheidindex 2020 van Verslaggevers 
zonder Grenzen op plaats 175 van de 180 plaatsen staat; overwegende dat vrijwel alle 
mediakanalen in Vietnam staatsbezit zijn en door de staat gecontroleerd worden, en dat 
er sprake is van censuur, ook van buitenlandse zenders en buitenlandse publicaties; 
overwegende dat de Vietnamese regering onafhankelijke en particuliere media nog 
altijd verbiedt om actief te zijn en zeer strenge controle uitoefent op radio- en 
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televisiestations en de gedrukte pers; overwegende dat de Nationale Assemblee in april 
2016 een wet heeft aangenomen die de persvrijheid in Vietnam ernstig beperkt;

H. overwegende dat de Nationale Assemblee van Vietnam op 12 juni 2018 een wet inzake 
cyberveiligheid heeft aangenomen die ten doel heeft het onlinetoezicht aan te scherpen, 
en op grond waarvan providers posts die als een “bedreiging” voor de nationale 
veiligheid worden beschouwd moeten verwijderen; overwegende dat deze wet de 
vrijheid van meningsuiting online in ernstige mate beperkt en ten doel heeft het recht op 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer sterk in te perken;

I. overwegende dat de vrijheid van meningsuiting gewaarborgd wordt door de Vietnamese 
grondwet, door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en door andere 
internationale verdragen waarbij Vietnam partij is, met inbegrip van het ICCPR; 
overwegende dat Vietnam in het kader van de universele periodieke doorlichting van de 
VN aanbevelingen heeft aanvaard om de vrijheid van mening en meningsuiting te 
waarborgen en de beperkingen daarop op te heffen;

J. overwegende dat op 1 januari 2018 een volledig nieuwe wet inzake geloof en 
godsdienst in werking is getreden, waarin is bepaald dat alle religieuze groeperingen in 
Vietnam zich moeten laten registreren en de autoriteiten in kennis moeten stellen van 
hun activiteiten; overwegende dat de autoriteiten verzoeken om registratie kunnen 
belemmeren en afwijzen en religieuze activiteiten die zij in strijd achten met het 
nationaal belang, de openbare orde of de nationale eenheid op arbitraire wijze kunnen 
verbieden;

K. overwegende dat het wetboek van strafrecht van Vietnam repressieve bepalingen bevat 
die worden misbruikt om mensenrechtenverdedigers, dissidenten, advocaten, 
vakbonden, religieuze groeperingen en ngo’s, met name als zij zich kritisch opstellen 
ten opzichte van de Vietnamese regering, het zwijgen op te leggen, te arresteren, 
gevangen te zetten, te veroordelen of te beperken in hun activiteiten;

L. overwegende dat de doodstraf nog steeds wordt uitgevoerd in het land, maar dat het 
aantal executies onbekend is, omdat de Vietnamese autoriteiten de statistieken met 
betrekking tot de doodstraf als staatsgeheim bestempelen;

M. overwegende dat de betrekkingen tussen de EU en Vietnam gebaseerd zijn op de 
partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Vietnam, waarin de mensenrechten 
zijn aangemerkt als een essentieel onderdeel en waarin is voorzien in de opschorting 
van de bilaterale samenwerkingsinstrumenten, met inbegrip van bilaterale 
handelspreferenties, in het geval van ernstige en systematische schendingen van de 
mensenrechten;

N. overwegende dat Vietnam zich uit hoofde van de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst EU-Vietnam, en met name uit hoofde van de artikelen 1, 
2 en 35 daarvan, ertoe heeft verbonden samen te werken met de Europese Unie ter 
bevordering en bescherming van de mensenrechten; overwegende dat een dergelijke 
samenwerking inhoudt dat internationale mensenrechteninstrumenten – zoals het 
ICCPR, waarbij Vietnam partij is – worden uitgevoerd; overwegende dat er een 
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duidelijk verband bestaat tussen de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst en 
de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam, in het kader waarvan beide 
partijen hebben toegezegd hun verplichtingen op het gebied van de mensenrechten na te 
leven; overwegende dat de “essentiële onderdelen”-clausule in de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst EU-Vietnam voorziet in passende maatregelen in het 
geval van ernstige en systematische schendingen van de mensenrechten;

O. overwegende dat het tweede gemengde comité in het kader van de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst EU-Vietnam, dat op 15 december 2020 online is 
bijeengekomen, voorstellen heeft geëvalueerd voor samenwerking op het gebied van de 
mensenrechten, met inbegrip van de uitvoering van het ICCPR, en de aanbevelingen in 
het kader van de universele periodieke doorlichting heeft aanvaard;

1. verzoekt de Vietnamese autoriteiten om de onmiddellijke en onvoorwaardelijke 
vrijlating van Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy en Le Huu Minh Tuan, en van alle 
andere journalisten, mensenrechtenverdedigers, milieuactivisten, 
vakbondsafgevaardigden en gewetensgevangenen die uitsluitend zijn opgesloten en 
veroordeeld omdat ze hun recht op vrijheid van meningsuiting hebben uitgeoefend, en 
om alle aanklachten tegen hen te laten vallen;

2. is ontzet over en veroordeelt het steeds hardere optreden tegen andersdenkenden en de 
aanhoudende schendingen van de mensenrechten in Vietnam, onder meer door 
veroordeling, politieke intimidatie, bewaking, pesterijen, aanvallen, oneerlijke 
rechtszaken en gedwongen ballingschap ten aanzien van politieke activisten, 
journalisten, bloggers, dissidenten en mensenrechtenverdedigers wegens de uitoefening 
van hun recht op vrije meningsuiting, hetgeen duidelijke schendingen zijn van de 
internationale verplichtingen van Vietnam op het gebied van de mensenrechten;

3. verzoekt de Vietnamese autoriteiten onmiddellijk een einde te stellen aan andere 
vormen van pesterijen, waaronder gerechtelijke pesterijen en intimidatie van 
journalisten, mensenrechtenverdedigers, milieuactivisten, andere activisten en alle 
personen die op vreedzame wijze hun recht op vrijheid van meningsuiting en andere 
mensenrechten uitoefenen, zowel online als offline;

4. uit zijn diepe bezorgdheid over de overbevolking en onhygiënische omstandigheden in 
de Vietnamese gevangenissen, die een verhoogd risico inhouden op besmetting met 
COVID-19 en andere ziekten; herhaalt de oproep van de Hoge Commissaris van de VN 
voor de mensenrechten om elke persoon die zonder afdoende wettelijke basis is 
gedetineerd vrij te laten, met inbegrip van politieke gevangenen en personen die 
vanwege afwijkende standpunten worden vastgehouden; dringt erop aan dat de 
Vietnamese autoriteiten in afwachting van hun vrijlating ervoor moet zorgen dat de 
fysieke veiligheid en het psychisch welzijn van alle gevangen in alle omstandigheden 
worden gewaarborgd, onder meer in het geval van Pham Chi Dung, Nguyen Tuong 
Thuy en Le Huu Minh Tuan, en ervoor moet zorgen dat de behandeling van alle andere 
politieke gevangenen en gedetineerden in overeenstemming is met internationale 
normen; benadrukt dat het recht op toegang tot een advocaat, medische 
beroepsbeoefenaars en familieleden een belangrijke waarborg is tegen foltering en 
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mishandeling;

5. verzoekt de Vietnamese autoriteiten te stoppen met het censureren van onafhankelijke 
nieuws- en media-items van zowel binnenlandse als internationale nieuwskanalen, met 
inbegrip van de Vereniging van onafhankelijke journalisten van Vietnam, en verzoekt 
de beperkingen voor online-informatiebronnen en het internetgebruik op te heffen en te 
voorzien in een veilige ruimte en een gunstig klimaat voor journalisten, 
burgerjournalisten, bloggers en andere personen zich online uiten;

6. uit zijn bezorgdheid over de vermeende deelname van wereldwijde 
socialemedianetwerken aan pogingen van de Vietnamese autoriteiten om de vrijheid 
van meningsuiting aan banden te leggen, en dringt er bij wereldwijde 
socialemediaplatforms op aan niet medeplichtig te zijn aan de huidige censuur in 
Vietnam;

7. verzoekt de regering van Vietnam om alle beperkingen voor de vrijheid van godsdienst 
op te heffen en een einde te maken aan de intimidatie van religieuze gemeenschappen;

8. dringt bij de Vietnamese regering aan op een herziening van de bepalingen van het 
Vietnamese wetboek van strafrecht, met name de artikelen 117, 118 en 331, die een 
onnodige beperking inhouden van het recht op vrijheid van meningsuiting, vreedzame 
vergadering en vereniging, alsook op een wijziging van de wet inzake cyberveiligheid, 
decreet 15/2020/ND-CP betreffende boetes voor administratieve inbreuken op de regels 
inzake postdiensten, telecommunicatie, radiofrequenties, informatietechnologie en 
elektronische transacties, en decreet 72/2013/ND-CP betreffende het beheer, het aanbod 
en het gebruik van internetdiensten en online-inhoud, teneinde deze teksten in 
overeenstemming te brengen met de internationale normen inzake de mensenrechten; 
benadrukt met name dat een hervorming van het wetboek van strafrecht tevens 
noodzakelijk is om de doeltreffende uitvoering van Verdrag nr. 98 en Verdrag nr. 87 
van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) te waarborgen, die Vietnam heeft 
beloofd te ratificeren;

9. verzoekt Vietnam het tempo op te drijven voor de ratificering van IAO-Verdrag nr. 87 
betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en de bescherming van 
het vakverenigingsrecht en te zorgen voor de snelle inwerkingtreding ervan, alsook te 
voorzien in een geloofwaardige routekaart voor de uitvoering van IAO-Verdrag nr. 105 
betreffende de afschaffing van gedwongen arbeid en van Verdrag nr. 98 betreffende het 
recht zich te organiseren en collectief te onderhandelen; verzoekt de Vietnamese 
autoriteiten onafhankelijke vakbonden te erkennen en alle werknemers, met name 
vrouwen en kinderen, te beschermen tegen discriminatie, seksuele intimidatie, 
inbreuken op de wettelijke drempel voor overuren en inbreuken op de verplichtingen 
inzake veiligheid en gezondheid;

10. verzoekt de Vietnamese autoriteiten de uitvoering van de leidende beginselen van de 
VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten te ondersteunen, en verzoekt ondernemingen 
die gevestigd zijn of activiteiten ontplooien in de EU zich te houden aan deze leidende 
beginselen, het internationale recht en het recht inzake de mensenrechten;



RC\1222812NL.docx 9/11 PE662.861v01-00 }
PE662.862v01-00 }
PE662.863v01-00 }
PE662.866v01-00 }
PE662.866v01-00 } RC1

NL

11. verzoekt de Vietnamese autoriteiten om een onmiddellijk moratorium in te stellen op de 
toepassing van de doodstraf, als een stap in de richting van afschaffing; dringt aan op 
een herziening van alle doodvonnissen om te waarborgen dat bij de desbetreffende 
rechtszaken is voldaan aan de internationale normen, en op toetreding van Vietnam tot 
het Tweede Facultatieve Protocol bij het ICCPR, dat tot doel heeft de doodstraf af te 
schaffen;

12. onderstreept dat de eerbiediging van de mensenrechten een belangrijke basis vormt voor 
de bilaterale betrekkingen tussen Vietnam en de EU en een essentieel onderdeel is van 
de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Vietnam en de 
vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam;

13. is ingenomen met het versterkte partnerschap en de mensenrechtendialoog tussen de EU 
en Vietnam, met name met de oprichting van de gezamenlijke parlementaire 
monitoringgroep van het Europees Parlement en de Nationale Assemblee van Vietnam 
om toe te zien op de uitvoering van de vrijhandelsovereenkomst en de 
investeringsbeschermingsovereenkomst EU-Vietnam, hetgeen de dialoog over andere 
zaken dan handel kan vergemakkelijken; wijst op het belang van de 
mensenrechtendialoog als een belangrijk instrument dat op doeltreffende wijze moet 
worden gebruikt om Vietnam te begeleiden en aan te moedigen de noodzakelijke 
hervormingen door te voeren; verzoekt de EDEO, de Commissie en de speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten de mensenrechtendialoog met 
Vietnam te versterken op de hoogste niveaus;

14. erkent het institutionele en juridische verband tussen de vrijhandelsovereenkomst en de 
partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst, dat ervoor zorgt dat de mensenrechten 
centraal staan in de betrekkingen tussen de EU en Vietnam; verzoekt de partijen gebruik 
te maken van de overeenkomsten om de mensenrechtensituatie in Vietnam te verbeteren 
en onderstreept het belang van een constructieve en doeltreffende 
mensenrechtendialoog tussen de EU en Vietnam; herinnert de regering van Vietnam er 
in het licht van de omvang van de huidige mensenrechtenschendingen aan dat in de 
partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Vietnam, die gekoppeld is aan de 
vrijhandelsovereenkomst, is voorzien in passende maatregelen in het geval van ernstige 
mensenrechtenschendingen, d.w.z. door middel van een harder standpunt ten aanzien 
van de Vietnamese regering; is ingenomen met de kans om mensenrechtenkwesties te 
berde te brengen tijdens de bijeenkomsten van de gezamenlijke parlementaire 
monitoringgroep over de vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam met het Vietnamese 
parlement, en is verheugd over het feit dat de eerste bijeenkomst in december 2020 
heeft plaatsgevonden;

15. dringt er bij de Commissie en de EDEO op aan snel over te gaan tot de uitvoering van 
een uitgebreide effectbeoordeling inzake de mensenrechten waarin wordt ingegaan op 
de mogelijke gevolgen van de vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam voor de 
mensenrechten, zoals het Europees Parlement had gevraagd in zijn resolutie over de 
ratificatie van de overeenkomst; dringt aan op de vaststelling van een actieplan om het 
steeds hardere optreden van Vietnam en het verzuim van het land om zich te houden aan 
zijn verplichtingen inzake de mensenrechten op doeltreffende wijze aan te pakken, en 
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verzoekt de Commissie en de EDEO met klem regelmatig verslag uit te brengen aan het 
Parlement over de uitvoering van dat actieplan;

16. herhaalt zijn oproep aan de EU en Vietnam om een onafhankelijk 
monitoringmechanisme inzake de mensenrechten en een onafhankelijk 
klachtenmechanisme op te zetten, zodat getroffen burgers en plaatselijke 
belanghebbenden over doeltreffende rechtsmiddelen beschikken;

17. betreurt dat de interne adviesgroepen voor de vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam 
nog niet operationeel zijn, en herhaalt zijn oproep om een brede en evenwichtige 
vertegenwoordiging van onafhankelijke, vrije en diverse maatschappelijke organisaties 
binnen die groepen te waarborgen, met inbegrip van onafhankelijke Vietnamese 
organisaties op het gebied van arbeid en milieu en mensenrechtenverdedigers; verzoekt 
de Vietnamese autoriteiten zich niet onnodig te mengen in de samenstelling en werking 
van het orgaan en zich niet in te laten met dreigementen of vergeldingsacties tegen de 
geselecteerde leden;

18. dringt er bij Vietnam op aan een vaste uitnodiging te verstrekken aan functionarissen 
belast met de speciale procedures van de VN om Vietnam te bezoeken, met name aan 
de speciale rapporteur voor vrijheid van meningsuiting en de speciale rapporteur voor 
mensenrechtenverdedigers, en verzoekt hun vrije en onbeperkte toegang te verlenen tot 
alle partijen die zij wensen te raadplegen;

19. verzoekt de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de EDEO en de Commissie journalisten, 
groepen en personen uit het maatschappelijk middenveld die de mensenrechten in 
Vietnam verdedigen actief te steunen, onder meer door aan te dringen op de vrijlating 
van journalisten, mensenrechtenverdedigers en gewetensgevangenen in al hun contacten 
met de Vietnamese autoriteiten; dringt er bij de EU-delegatie in Hanoi op aan alle 
passende steun te verlenen aan de gevangen mensenrechtenverdedigers, onder meer 
door het organiseren van gevangenisbezoeken, het volgen van processen en het verlenen 
van juridische bijstand;

20. verzoekt de EU-delegatie de in deze resolutie genoemde zaken aan te kaarten, net zoals 
de organen en deskundigen van de VN doen, waaronder die van 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 en Ho Dinh Cuong, en vele anderen;

21. dringt er bij de Raad Buitenlandse Zaken van de EU op aan de mensenrechtensituatie in 
Vietnam te bespreken; verzoekt de lidstaten om, bij voorkeur nog voor het 13e 
Nationale Congres van de Vietnamese Communistische Partij, hun bezorgdheid over de 
verslechterende mensenrechtensituatie in Vietnam nadrukkelijk kenbaar te maken; 
spoort de EU en haar lidstaten ertoe aan hun internationale inspanningen te intensiveren 
om in de VN-Mensenrechtenraad te pleiten voor een gezamenlijk initiatief met 
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gelijkgestemde partners, en met name met de nieuwe Amerikaanse regering, teneinde 
toe werken naar concrete verbeteringen op het gebied van de mensenrechten in 
Vietnam;

22. dringt er bij de EU op aan te blijven werken aan een doeltreffend controlesysteem voor 
de uitvoer, de verkoop, de actualisering en het onderhoud van alle soorten 
veiligheidsuitrusting, wapens en producten voor tweeërlei gebruik, met inbegrip van 
technologieën voor toezicht op internetgebruik, om te voorkomen dat deze worden 
gebruikt voor interne repressie door landen met een verontrustende staat van dienst op 
het gebied van de mensenrechten, waaronder Vietnam;

23. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de secretaris-generaal van de Associatie van 
Zuidoost-Aziatische Staten, de regering en de Nationale Assemblee van Vietnam, en de 
secretaris-generaal van de Verenigde Naties.


