
RC\1222812SK.docx PE662.861v01-00 }
PE662.862v01-00 }
PE662.863v01-00 }
PE662.866v01-00 }
PE662.866v01-00 } RC1

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Dokument na rokovanie

B9-0077/2021 } 
B9-0078/2021 } 
B9-0079/2021 } 
B9-0081/2021 } 
B9-0082/2021 } RC1

20.1.2021

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho 
poriadku,

ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:
B9-0077/2021 (Verts/ALE)
B9-0078/2021 (ECR)
B9-0079/2021 (S&D)
B9-0081/2021 (Renew)
B9-0082/2021 (PPE)

o situácii v oblasti ľudských práv vo Vietname, najmä prípad novinárov 
zaoberajúcich sa ľudskými právami Pham Chi Dunga, Nguyen Tuong Thuya a 
Le Huu Minh Tuana
(2021/2507(RSP))

Michael Gahler, Seán Kelly, Željana Zovko, Sandra Kalniete, David 
McAllister, Paulo Rangel, Antonio López-Istúriz White, Manolis 
Kefalogiannis, Tomáš Zdechovský, Miriam Lexmann, Vangelis 
Meimarakis, Vladimír Bilčík, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, 
Christian Sagartz, Stelios Kympouropoulos, Loránt Vincze, Krzysztof 
Hetman, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva 
Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş 



RC\1222812SK.docx 2/10 PE662.861v01-00 }
PE662.862v01-00 }
PE662.863v01-00 }
PE662.866v01-00 }
PE662.866v01-00 } RC1

SK

Bogdan, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Michaela Šojdrová, Isabel 
Wiseler-Lima, Peter Pollák
v mene skupiny PPE
Kati Piri, Marianne Vind
v mene skupiny S&D
Urmas Paet, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao 
Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Engin Eroglu, Vlad Gheorghe, 
Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz 
Körner, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
v mene skupiny Renew
Saskia Bricmont, Hannah Neumann
v mene skupiny Verts/ALE
Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, 
Adam Bielan, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Geert Bourgeois, 
Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Eugen Jurzyca, Valdemar 
Tomaševski, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska
v mene skupiny ECR
Silvia Modig, Nikolaj Villumsen, Fabio Massimo Castaldo



RC\1222812SK.docx 3/10 PE662.861v01-00 }
PE662.862v01-00 }
PE662.863v01-00 }
PE662.866v01-00 }
PE662.866v01-00 } RC1

SK

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v oblasti ľudských práv vo Vietname, 
najmä prípad novinárov zaoberajúcich sa ľudskými právami Pham Chi Dunga, Nguyen 
Tuong Thuya a Le Huu Minh Tuana
(2021/2507(RSP))
Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Vietname, predovšetkým uznesenie 
z 15. novembra 2018 o Vietname, najmä o situácii politických väzňov1, uznesenie zo 
14. decembra 2017 o slobode prejavu vo Vietname, najmä o prípade Nguyena Vana 
Hou2, a uznesenie z 9. júna 2016 o Vietname3,

– so zreteľom na svoje uznesenia z 12. februára 2020 o návrhu rozhodnutia Rady o 
uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou 
socialistickou republikou4 a o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane 
investícií medzi Úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou 
socialistickou republikou na strane druhej v mene Európskej únie5,

– so zreteľom na Rámcovú dohodu o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi 
Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou 
republikou na strane druhej, ktorá bola podpísaná 27. júna 2012 a nadobudla platnosť v 
októbri 2016 (DPS),

– so zreteľom na dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom,

– so zreteľom na 10. kolo dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Vietnamom, ktoré sa 
konalo 19. februára 2020,

– so zreteľom na vyhlásenie hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) zo 
6. januára 2021 o odsúdení troch novinárov (Pham Chi Dunga, Nguyen Tuong Thuya a 
Le Huu Minh Tuana),

– so zreteľom na správu Delegácie Európskej únie vo Vietname týkajúcu sa rozhodnutia 
odvolacieho súdu v Hočiminovom Meste z januára 2021 o potvrdení tvrdých rozsudkov 
pre členov skupiny Hiến Pháp,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie osobitných spravodajcov OSN zo 14. januára 2021 
s názvom Vietnam: zatknutia ako mrazivý odkaz pred kľúčovým zjazdom strany (Viet 
Nam: Arrests send chilling message before key Party meeting),

– so zreteľom na tlačové informačné materiály hovorcu vysokej komisárky OSN pre 
ľudské práva z 8. januára 2021 o Vietname a na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre 
ľudské práva z 3. júna 2020 s názvom Ázia: Michelle Bachelet znepokojená potláčaním 
práva na slobodu prejavu počas pandémie COVID-19 (Asia: Bachelet alarmed by 

1 Ú. v. EÚ C 363, 28.10.2020, s. 66.
2 Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 73.
3 Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 122.
4 Prijaté texty, P9_TA(2020)0027.
5 Prijaté texty, P9_TA(2020)0029.



RC\1222812SK.docx 4/10 PE662.861v01-00 }
PE662.862v01-00 }
PE662.863v01-00 }
PE662.866v01-00 }
PE662.866v01-00 } RC1

SK

clampdown on freedom of expression during COVID-19),

– so zreteľom na spoločné listy predstaviteľov osobitných postupov OSN o obvineniach 
týkajúce sa troch novinárov zo 17. septembra 2020 a dvoch jednotlivcov vrátane 
novinára Pham Chi Dunga z 22. januára 2020 a na príslušné odpovede vietnamskej 
vlády z 28. decembra 2020 a 18. marca 2020,

– so zreteľom na tretiu pravidelnú správu Vietnamu (CCPR/C/VNM/3) z 11. a 12. marca 
2019 a na záverečné pripomienky Výboru OSN pre ľudské práva k tejto správe z 29. 
augusta 2019,

– so zreteľom na hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv z roku 2011,

– so zreteľom na usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

– so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR), ku 
ktorému Vietnam pristúpil v roku 1982,

– so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže 5. januára 2021 boli obhajcovia ľudských práv a novinári Pham Chi Dung, 
Nguyen Tuong Thuy a Le Huu Minh Tuan, členovia Nezávislého združenia novinárov 
Vietnamu (IJAVN), odsúdení Ľudovým súdom Hočiminovho Mesta na tvrdé tresty 
odňatia slobody v trvaní 15, 11 a 11 rokov, medziiným za „výrobu, uchovávanie 
a šírenie protištátnych informácií, materiálov a predmetov“; keďže v rámci svojej 
reportérskej činnosti informovali o zlom riadení a korupcii vlády, zaobchádzaní 
s obhajcami ľudských práv vietnamskými orgánmi a prodemokratickom hnutí vo 
Vietname,

B. keďže vietnamské orgány naďalej väznia, zadržiavajú, obťažujú a zastrašujú obhajcov 
ľudských práv, novinárov, blogerov, právnikov v oblasti ľudských práv, aktivistov 
občianskej spoločnosti a odborárov; keďže obhajcovia ľudských práv čelia dlhým 
trestom odňatia slobody za svoje ľudskoprávne aktivity a uplatňovanie svojho 
základného práva na slobodu prejavu online aj offline; keďže vo vietnamských 
väzniciach sa v súčasnosti nachádza najviac politických väzňov v juhovýchodnej Ázii 
vrátane 170 väzňov svedomia, pričom 69 z nich je zadržiavaných len za svoje aktivity 
na sociálnych médiách; keďže väčšina politických väzňov je zadržiavaná len na základe 
vágne sformulovaných doložiek o národnej bezpečnosti, ktoré sú v rozpore 
s vietnamskou ústavou a medzinárodnými zmluvami o ľudských právach, ako je 
Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorého zmluvnou stranou je 
aj Vietnam;

C. keďže politickí a ľudskoprávni aktivisti sú zadržiavaní v krutých podmienkach, keď im 
je napríklad odopieraný prístup k zdravotnej starostlivosti, právnemu poradenstvu 
a rodine, a často sú obeťami násilia, mučenia či iných foriem zlého zaobchádzania; 
keďže súdne konania s nimi často prebehnú rýchlo a nespĺňajú základné normy 
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nestrannosti, spravodlivosti a nezávislosti súdov; keďže priznania sa bežne získavajú 
pod nátlakom a sú vysielané v televízii;

D. keďže Pham Chi Dung, nezávislý novinár zasadzujúci sa o ochranu životného 
prostredia, demokraciu, slobodu médií, politický pluralizmus, právny štát a rozvoj 
občianskej spoločnosti, je od novembra 2019 svojvoľne zadržiavaný na základe 
obvinení zo „spolupráce so zahraničnými médiami na poskytovaní skreslených 
informácií“; keďže tieto obvinenia boli vznesené po tom, ako poslancom EP poslal 
videozáznam, v ktorom ich naliehavo vyzval, aby odložili ratifikáciu dohody o voľnom 
obchode medzi EÚ a Vietnamom, kým sa v krajine nedosiahne pokrok v oblasti 
ľudských práv; keďže Pham Chi Dung bol už v roku 2012 šesť mesiacov zadržiavaný 
na základe rovnakých obvinení;

E. keďže krátko po zatknutí Pham Chi Dunga príslušné orgány zrušili webovú stránku 
IJAVN; keďže Ngyuen Tuong Thuy bol zatknutý vo svojom hanojskom byte 23. mája 
2020 a Le Huu Minh Tuan bol zatknutý 12. júna 2020; keďže všetkých troch obhajcov 
ľudských práv pred ich svojvoľným zatknutím a odsúdením prenasledovali a 
zastrašovali vietnamské orgány;

F. keďže podľa správ občianskej spoločnosti je takmer 80 % väzňov svedomia vo 
Vietname vo väzení za svoju činnosť v rámci sociálnych médií; keďže najmenej dve 
globálne platformy sociálnych médií podstatne zvýšili dodržiavanie obmedzení slobody 
prejavu a cenzúry vo Vietname, a to aj prostredníctvom cenzúry pokojnej kritiky štátu, 
rozšírenia geografického blokovania a odstránenia „propagandy namierenej voči strane 
a štátu“, čo je v rozpore so všeobecnými normami, ako sú hlavné zásady OSN, a ich 
vlastnými kódexmi správania;

G. keďže Vietnam bol za rok 2020 zaradený na 175. miesto zo 180 krajín vo Svetovom 
indexe slobody tlače, ktorý uverejňujú Reportéri bez hraníc; keďže takmer všetky médiá 
vo Vietname sú vo vlastníctve štátu a pod jeho kontrolou, pričom sa uplatňuje cenzúra, 
a to aj v prípade zahraničných vysielateľov a publikácií; keďže vietnamská vláda 
naďalej zakazuje činnosť nezávislých alebo súkromných médií a prísne kontroluje 
rozhlasové a televízne stanice a tlačové publikácie; keďže v apríli 2016 prijalo Národné 
zhromaždenie zákon o médiách, ktorým sa výrazne obmedzuje sloboda tlače vo 
Vietname;

H. keďže vietnamské Národné zhromaždenie 12. júna 2018 prijalo zákon o kybernetickej 
bezpečnosti zameraný na sprísnenie online kontrol, na základe ktorého musia 
poskytovatelia odstraňovať príspevky, ktoré sa považujú za „hrozbu“ pre národnú 
bezpečnosť; keďže tento zákon predstavuje vážny zásah do slobody prejavu na internete 
a jeho cieľom je výrazne obmedziť právo na súkromie;

I. keďže právo na slobodu prejavu zaručuje vietnamská ústava, Všeobecná deklarácia 
ľudských práv a iné medzinárodné dohovory, ktoré Vietnam podpísal, vrátane 
Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach; keďže Vietnam prijal v 
kontexte všeobecného pravidelného preskúmania OSN odporúčania na zaručenie 
slobody presvedčenia a prejavu a na zrušenie ich obmedzení;
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J. keďže 1. januára 2018 nadobudol účinnosť vôbec prvý vietnamský zákon o viere a 
náboženstve, ktorý pre všetky náboženské skupiny v krajine zavádza povinnú 
registráciu u štátnych orgánov a povinnosť informovať ich o svojej činnosti; keďže 
orgány môžu zamietnuť alebo obmedziť žiadosť o registráciu a zakázať náboženské 
činnosti, ktoré sú svojvoľne považované za odporujúce „národným záujmom“, 
„verejnému poriadku“ alebo „národnej jednote“;

K. keďže v trestnom zákone Vietnamu sa nachádzajú represívne ustanovenia, ktoré sa 
zneužívajú na umlčanie, zatýkanie, zadržiavanie, odsudzovanie alebo obmedzenie 
činnosti obhajcov ľudských práv, disidentov, právnikov, odborov, náboženských skupín 
a mimovládnych organizácií, najmä tých, ktoré kritizujú vietnamskú vládu;

L. keďže vo Vietname sa naďalej uplatňuje trest smrti, ale počet popráv nie je známy, 
pretože vietnamské orgány považujú štatistické údaje o treste smrti za štátne tajomstvo;

M. keďže vzťahy medzi EÚ a Vietnamom sú založené na DPS medzi EÚ a Vietnamom, 
ktorej základným prvkom sú ľudské práva a ktorou sa ustanovuje pozastavenie 
dvojstranných nástrojov spolupráce vrátane dvojstranných obchodných preferencií v 
prípade vážneho a systematického porušovania ľudských práv;

N. keďže podľa DPS medzi EÚ a Vietnamom, a najmä jej článkov 1, 2 a 35, sa Vietnam 
zaviazal spolupracovať s Európskou úniou pri presadzovaní a ochrane ľudských práv; 
keďže takáto spolupráca zahŕňa vykonávanie medzinárodných nástrojov v oblasti 
ľudských práv, ako je Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorého 
zmluvnou stranou je aj Vietnam; keďže existuje jasné prepojenie medzi dohodou o 
partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom a dohodou o voľnom obchode medzi 
EÚ a Vietnamom, v ktorých sa obe strany zaviazali plniť svoje záväzky v oblasti 
ľudských práv; keďže doložka o zásadných prvkoch dohody o partnerstve a spolupráci 
medzi EÚ a Vietnamom umožňuje prijatie vhodných opatrení v prípade závažného a 
systematického porušovania ľudských práv;

O. keďže spoločný výbor zriadený na základe DPS medzi EÚ a Vietnamom, ktorý sa 15. 
decembra 2020 zišiel druhýkrát a zasadal online, preskúmal návrhy na spoluprácu v 
oblasti ľudských práv vrátane vykonávania Medzinárodného paktu o občianskych a 
politických právach a prijal odporúčania uvedené vo všeobecnom pravidelnom 
preskúmaní;

1. vyzýva vietnamské orgány , aby okamžite a bezpodmienečne prepustili Pham Chi 
Dunga, Nguyen Tuong Thuya a Le Huu Minh Tuana a všetkých ostatných novinárov, 
obhajcov ľudských práv a životného prostredia, odborárov a väzňov svedomia 
zadržaných a odsúdených za to, že len uplatňovali svoje právo na slobodu prejavu, a 
aby stiahli všetky obvinenia proti nim;

2. s hrôzou pozoruje a odsudzuje stupňujúce sa zásahy proti disentu a narastajúce 
porušovanie ľudských práv vo Vietname vrátane rozsudkov, politického zastrašovania, 
sledovania, obťažovania, nespravodlivých súdnych procesov a núteného exilu a útokov 
na politických aktivistov, novinárov, blogerov, disidentov a obhajcov ľudských práv za 
uplatňovanie ich slobody prejavu, ktoré sú jasným porušením medzinárodných 
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záväzkov Vietnamu v oblasti ľudských práv;

3. vyzýva vietnamské orgány, aby okamžite zastavili iné formy obťažovania vrátane 
súdneho obťažovania a zastrašovania novinárov, obhajcov ľudských práv a životného 
prostredia, aktivistov a všetkých jednotlivcov zapojených do mierového uplatňovania 
svojho práva na slobodu prejavu a iných ľudských práv online aj offline;

4. vyjadruje hlboké znepokojenie nad preplnenými a zlými hygienickými podmienkami vo 
väzniciach vo Vietname, ktoré zvyšujú riziko infekcie COVID-19 a iných ochorení; 
opakuje výzvu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva na urýchlené prepustenie 
všetkých osôb zadržiavaných bez právneho základu vrátane politických väzňov a tých 
osôb, ktoré vyjadrili nesúhlasný názor; trvá na tom, že až do ich prepustenia musia 
vietnamské orgány za každých okolností zabezpečiť fyzickú bezpečnosť a psychickú 
pohodu všetkých väzňov vrátane Pham Chi Dunga, Nguyena Tuonga Thuya a Le Huu 
Minha Tuana a zabezpečiť, aby zaobchádzanie so všetkými ostatnými politickými 
väzňami a zadržiavanými osobami bolo v súlade s medzinárodnými normami; 
zdôrazňuje skutočnosť, že právo na prístup k právnikom, zdravotníckym pracovníkom a 
rodinným príslušníkom je dôležitou zárukou proti mučeniu a zlému zaobchádzaniu;

5. vyzýva vietnamské orgány, aby ukončili cenzúru nezávislých správ a médií 
produkovanými domácimi aj medzinárodnými spravodajskými kanálmi vrátane IJAVN, 
aby prestali obmedzovať online informačné zdroje a používanie internetu a aby 
novinárom, občianskym novinárom, blogerom a ďalším, ktorí sa vyjadrujú online, 
poskytli bezpečný priestor a priaznivé prostredie;

6. vyjadruje znepokojenie nad údajnou účasťou globálnych sietí sociálnych médií na 
pokusoch vietnamských orgánov o obmedzovanie slobody prejavu a naliehavo vyzýva 
globálne platformy sociálnych médií, aby sa nepodieľali na prebiehajúcej cenzúre vo 
Vietname;

7. vyzýva vládu Vietnamu, aby zrušila všetky obmedzenia slobody náboženského 
vyznania a ukončila prenasledovanie náboženských komunít;

8. naliehavo žiada vietnamskú vládu, aby zrevidovala ustanovenia vietnamského trestného 
zákonníka, najmä články 117, 118 a 331, ktoré neprimerane obmedzujú práva na 
slobodu prejavu, pokojné zhromažďovanie a združovanie, a aby upravila zákon o 
kybernetickej bezpečnosti a vyhlášky 15/2020/ND-CP o sankciách za správne porušenie 
predpisov o poštových službách, telekomunikáciách, rádiových frekvenciách, 
informačných technológiách a elektronických transakciách a vyhlášky 72/2013/ND-CP 
o správe, poskytovaní a využívaní internetových služieb a informačného obsahu online, 
s cieľom zosúladiť ich s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv; zdôrazňuje 
najmä, že je nevyhnutná aj reforma trestného zákonníka, aby sa zabezpečilo účinné 
vykonávanie dohovorov 98 a 87 Medzinárodnej organizácie práce (MOP), ktoré sa 
Vietnam zaviazal ratifikovať;

9. vyzýva Vietnam, aby urýchlil ratifikáciu Dohovoru MOP č. 87 o slobode združovania a 
ochrane práva odborovo sa organizovať a zabezpečil jeho rýchle nadobudnutie 
platnosti, a aby poskytol dôveryhodný plán vykonávania dohovoru MOP č. 105 o 
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zrušení nútenej práce a Dohovoru č. 98 o práve organizovať sa a kolektívne vyjednávať; 
vyzýva vietnamské orgány, aby uznali nezávislé odborové zväzy a chránili všetkých 
pracovníkov, najmä ženy a deti, pred diskrimináciou, sexuálnym obťažovaním, 
porušovaním zákonného počtu nadčasov a porušovaním povinností v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia;

10. vyzýva vietnamské orgány, aby podporovali vykonávanie UNGP, a vyzýva spoločnosti 
so sídlom v EÚ alebo pôsobiace vnútri EÚ, aby dodržiavali hlavné zásady OSN, ako aj 
medzinárodné právo a právo v oblasti ľudských práv;

11. vyzýva vietnamské orgány, aby zaviedli okamžité moratórium na trest smrti ako krok k 
jeho zrušeniu; požaduje preskúmanie všetkých trestov smrti s cieľom zabezpečiť, aby 
súdne procesy dodržiavali medzinárodné normy, a pristúpenie Vietnamu k Druhému 
opčnému protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach, 
ktorého cieľom je zrušenie trestu smrti;

12. zdôrazňuje, že dodržiavanie ľudských práv je kľúčovým základom dvojstranných 
vzťahov medzi Vietnamom a EÚ a základným prvkom dohody o partnerstve a 
spolupráci medzi EÚ a Vietnamom a dohody o voľnom obchode s Vietnamom;

13. víta posilnené partnerstvo a dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Vietnamom, najmä 
vytvorenie spoločnej parlamentnej monitorovacej skupiny (JPMG) EP s Národným 
zhromaždením Vietnamu s cieľom monitorovať vykonávanie dohody o voľnom 
obchode a dohody o ochrane investícií, čo by mohlo uľahčiť dialóg nad rámec obchodu; 
pripomína význam dialógu o ľudských právach ako kľúčového nástroja, ktorý sa má 
používať účinným spôsobom na sprevádzanie a povzbudenie Vietnamu, aby vykonal 
potrebné reformy; vyzýva ESVČ, Komisiu a osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva, 
aby posilnili dialóg o ľudských právach s Vietnamom na najvyššej úrovni;

14. uznáva inštitucionálne a právne prepojenie medzi dohodou o voľnom obchode a 
dohodou o partnerstve a spolupráci, ktorým sa zabezpečuje, že ľudské práva sú v jadre 
vzťahov medzi EÚ a Vietnamom; vyzýva zmluvné strany, aby v plnej miere využívali 
dohody s cieľom zlepšiť situáciu v oblasti ľudských práv vo Vietname, a zdôrazňuje 
význam konštruktívneho a účinného dialógu o ľudských právach medzi EÚ a 
Vietnamom; pripomína vietnamskej vláde vzhľadom na rozsah pokračujúceho 
porušovania ľudských práv, že dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a 
Vietnamom, ktorá je spojená s dohodou o voľnom obchode, umožňuje prijať primerané 
opatrenia v prípade závažného porušovania ľudských práv a zaujať prísnejší postoj voči 
vietnamskej vláde; víta príležitosť nastoliť otázky ľudských práv na schôdzach JPMG o 
dohode o voľnom obchode s vietnamským parlamentom a víta tiež skutočnosť, že prvé 
takéto stretnutie sa uskutočnilo v decembri 2020;

15. vyzýva Komisiu a ESVČ, aby urýchlene vykonali komplexné posúdenie vplyvu dohody 
o voľnom obchode na ľudské práva, o čo Parlament žiadal vo svojom uznesení o 
ratifikácii dohody; vyzýva na prijatie akčného plánu na účinné riešenie narastajúcich 
represií Vietnamu a jeho nerešpektovania záväzkov v oblasti ľudských práv a vyzýva 
Komisiu a ESVČ, aby pravidelne podávali Parlamentu správy o vykonávaní tohto 
akčného plánu;
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16. opakuje svoju výzvu adresovanú EÚ a Vietnamu, aby zriadili nezávislý monitorovací 
mechanizmus v oblasti ľudských práv a nezávislý mechanizmus podávania sťažností, 
ktorý by dotknutým občanom a miestnym zainteresovaným stranám poskytol účinný 
prostriedok nápravy;

17. vyjadruje poľutovanie nad tým, že domáce poradné skupiny pre dohodu o voľnom 
obchode ešte nie sú funkčné, a opakuje svoju výzvu na široké a vyvážené zastúpenie 
nezávislých, slobodných a rôznorodých organizácií občianskej spoločnosti v rámci 
týchto skupín vrátane nezávislých vietnamských organizácií z odvetvia práce a 
životného prostredia a obhajcov ľudských práv; vyzýva vietnamské orgány, aby sa 
zdržali akéhokoľvek neprimeraného zasahovania do zloženia a fungovania orgánu, ako 
aj hrozieb alebo odvetných opatrení voči jeho vybraným členom;

18. naliehavo vyzýva Vietnam, aby vydal trvalé pozvanie pre osobitné postupy Rady OSN 
na návštevu Vietnamu, najmä osobitnému spravodajcovi pre slobodu presvedčenia a 
prejavu a osobitnému spravodajcovi pre obhajcov ľudských práv, a aby im umožnil 
voľný a neobmedzený prístup ku všetkým stranám, s ktorými chcú konzultovať;

19. vyzýva podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku, ESVČ a Komisiu, aby aktívne podporovali novinárov, skupiny 
občianskej spoločnosti a jednotlivcov, ktorí vo Vietname aktívne obhajujú ľudské 
práva, a to aj prostredníctvom výzvy na prepustenie novinárov, obhajcov ľudských práv 
a väzňov svedomia vo všetkých kontaktoch s vietnamskými orgánmi; naliehavo vyzýva 
delegáciu EÚ v Hanoji, aby poskytla všetku primeranú podporu väzneným obhajcom 
ľudských práv, a to aj organizovaním väzenských návštev, monitorovaním súdnych 
procesov a poskytovaním právnej pomoci;

20. žiada delegáciu EÚ, aby nastolili prípady osôb uvedených v tomto uznesení, ako ich 
nastoľujú orgány a experti OSN, okrem mnohých iných ide o osoby 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 a Ho Dinh Cuong;

21. vyzýva Radu EÚ pre zahraničné veci, aby rokovala o situácii v oblasti ľudských práv vo 
Vietname; vyzýva členské štáty, podľa možnosti pred 13. národným kongresom 
Komunistickej strany Vietnamu, aby dôrazne vyjadrili svoje obavy v súvislosti so 
zhoršujúcou sa situáciou v oblasti ľudských práv vo Vietname; nabáda EÚ a jej členské 
štáty, aby zintenzívnili svoje medzinárodné úsilie o podporu v rámci Rady OSN pre 
ľudské práva spoločnej iniciatívy s podobne zmýšľajúcimi partnermi, a najmä s novou 
vládou USA, s cieľom pracovať na konkrétnych zlepšeniach v oblasti ľudských práv vo 
Vietname;

22. vyzýva EÚ, aby pokračovala v práci na účinnom systéme kontroly vývozu, predaja, 
modernizácie a údržby všetkých foriem bezpečnostného vybavenia, zbraní a položiek s 
dvojakým použitím vrátane technológie sledovania internetu, aby sa predišlo ich 
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použitiu na vnútornú represiu zo strany štátov so znepokojujúcou situáciou v oblasti 
ľudských práv, vrátane Vietnamu;

23. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi 
Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
generálnemu tajomníkovi Združenia národov juhovýchodnej Ázie, vláde a Národnému 
zhromaždeniu Vietnamu a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.


