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Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Vjetnamu, jo īpaši 2018. gada 15. novembra 
rezolūciju par Vjetnamu, jo īpaši politieslodzīto stāvokli1, 2017. gada 14. decembra 
rezolūciju par vārda brīvību Vjetnamā, jo īpaši par Nguyen Van Hoa lietu2 un 
2016. gada 9. jūnija rezolūciju par Vjetnamu3,

– ņemot vērā 2020. gada 12. februāra rezolūcijas par projektu Padomes lēmumam par to, 
lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas 
Sociālistisko Republiku4, un par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības 
vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās 
dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses5,

– ņemot vērā Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas 
Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, 
no otras puses, kas parakstīts 2012. gada 27. jūnijā un kas stājās spēkā 2016. gada 
oktobrī (partnerības un sadarbības nolīgums — PSN),

– ņemot vērā ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgumu,

– ņemot vērā 2020. gada 19. februāra desmito ES un Vjetnamas cilvēktiesību dialogu,

– ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) runaspersonas 2021. gada 
6. janvāra paziņojumu par soda piespriešanu trim žurnālistiem (Pham Chi Dung, 
Nguyen Tuong Thuy un Le Huu Minh Tuan),

– ņemot vērā Eiropas Savienības delegācijas Vjetnamā paziņojumu par Hošiminas 

1 OV C 363, 28.10.2020., 66. lpp.
2 OV C 369, 11.10.2018., 73. lpp.
3 OV C 86, 6.3.2018., 122. lpp.
4 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0027.
5 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0029.



pilsētas apelācijas tiesas 2021. gada janvāra lēmumu saglabāt bargo sodu, kas 
piespriests Hiến Pháp grupas locekļiem,

– ņemot vērā ANO īpašā referenta 2021. gada 14. janvāra kopīgo paziņojumu “Vjetnama: 
apcietināšana kā draudīgs vēstījums pirms izšķirīgas partijas sapulces”,

– ņemot vērā ANO augstā cilvēktiesību komisāra runaspersonas 2021. gada 8. janvāra 
preses brīfinga piezīmes par Vjetnamu un ANO augstā cilvēktiesību komisāra 
2020. gada 3. jūnija paziņojumu “Āzija: Bachelet pauž satraukumu par vārda brīvības 
apspiešanu Covid-19 krīzes laikā”,

– ņemot vērā ANO īpašo procedūru 2020. gada 17. septembra kopīgo vēstuli par 
iespējamiem nodarījumiem, kura attiecas uz minētajiem trim žurnālistiem, un 
2020. gada 22. janvāra kopīgo vēstuli par divām personām, citastarp žurnālistu Pham 
Chi Dung, un Vjetnamas valdības attiecīgās atbildes, kas sniegtas 2020. gada 
28. decembrī un 2020. gada 18. martā,

– ņemot vērā 2019. gada 11. un 12. marta trešo periodisko ziņojumu par Vjetnamu 
(CCPR/C/VNM/3) un ANO Cilvēktiesību komitejas 2019. gada 29. augusta noslēguma 
apsvērumus par minēto ziņojumu,

– ņemot vērā 2011. gadā pieņemtos ANO Vadošos principus uzņēmējdarbībai un 
cilvēktiesībām (ANO Ģenerālā asambleja),

– ņemot vērā ES pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem,

– ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

– ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR), 
kuram Vjetnama pievienojās 1982. gadā,

– ņemot vērā Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu,

A. tā kā 2021. gada 5. janvārī Hošiminas pilsētas tautas tiesa piesprieda bargu 
cietumsodu — attiecīgi 15, 11 un 11 gadus — cilvēktiesību aizstāvjiem un žurnālistiem 
Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy un Le Huu Minh Tuan, kas ir Vjetnamas 
Neatkarīgās žurnālistu apvienības locekļi, par (līdz ar citām apsūdzībām) informācijas, 
materiālu un priekšmetu gatavošanu, glabāšanu un izplatīšanu nolūkā iestāties pret 
valsti; tā kā viņu informācijas sniegšanas joma cita starpā ietver valdības pieļautās 
pārvaldības kļūdas un korupciju, Vjetnamas iestāžu attieksmi pret cilvēktiesību 
aizstāvjiem un demokrātiskās kustības Vjetnamā;

B. tā kā Vjetnamas iestādes turpina ieslodzīt, aizturēt, aizskart un iebiedēt šīs valsts 
cilvēktiesību aizstāvjus, žurnālistus, blogerus, cilvēktiesību advokātus, pilsoniskās 
sabiedrības aktīvistus un arodbiedrību pārstāvjus; tā kā cilvēktiesību aizstāvjiem tiek 
piespriesti ilgi cietumsodi par viņu darbu cilvēktiesību jomā un pamattiesību uz vārda 
brīvību īstenošanu gan tiešsaistē, gan bezsaistē; tā kā Vjetnamā šobrīd apcietinājumā 
atrodas visvairāk politiski ieslodzīto visā Dienvidaustrumāzijā, to vidū 170 ieslodzīto 
pārliecības dēļ, no kuriem 69 ir aizturēti tikai savas darbības sociālajos plašsaziņas 
līdzekļos dēļ; tā kā lielākā daļa politiski ieslodzīto ir aizturēti saskaņā ar neskaidri 
formulētām valsts drošības klauzulām, kas neatbilst Vjetnamas konstitūcijai un 
starptautiskajiem cilvēktiesību līgumiem, piemēram, ICCPR, kuriem Vjetnama ir 



pievienojusies;

C. tā kā politiskie un cilvēktiesību aktīvisti apcietinājumā atrodas smagos apstākļos, 
citastarp viņiem tiek liegta piekļuve medicīniskajai aprūpei un juridiskajām 
konsultācijām, kā arī saziņa ar ģimeni, un bieži ir pakļauti vardarbībai, spīdzināšanai un 
citiem sliktas izturēšanās veidiem; tā kā viņu bieži ātrie tiesas procesi neatbilst tiesu 
objektivitātes, taisnīguma un neatkarības pamatstandartiem; tā kā atzīšanās bieži tiek 
izspiesta, izdarot spiedienu, un pārraidīta televīzijā;

D. tā kā neatkarīgais žurnālists Pham Chi Dung, kurš piedalās vides aizsardzības, 
demokrātijas, plašsaziņas līdzekļu brīvības, politiskā plurālisma, tiesiskuma un 
pilsoniskās sabiedrības attīstības kampaņās, ir patvaļīgi aizturēts kopš 2019. gada 
novembra saskaņā ar apsūdzībām par sadarbošanos ar ārvalstu plašsaziņas līdzekļiem, 
lai sniegtu sagrozītu informāciju; tā kā šīs apsūdzības tika izvirzītas pēc tam, kad viņš 
EP deputātiem nosūtīja video ierakstu, kurā viņus mudināja atlikt ES un Vjetnamas 
brīvās tirdzniecības nolīguma ratifikāciju, līdz valstī būs panākts progress cilvēktiesību 
jomā; tā kā Pham Chi Dung tika iepriekš turēts apcietinājumā uz sešiem mēnešiem 
2012. gadā, pamatojoties uz tādām pašām apsūdzībām;

E. tā kā drīz pēc Pham Chi Dung apcietināšanas iestādes slēdza Vjetnamas Neatkarīgās 
žurnālistu apvienības tīmekļa vietni; tā kā 2020. gada 23. maijā savā Hanojas dzīvoklī 
tika arestēts Ngyuen Tuong Thuy un 2020. gada 12. jūnijā tika arestēts Le Huu Minh 
Tuan; tā kā visi trīs cilvēktiesību aizstāvji pirms viņu patvaļīgās aizturēšanas un 
notiesāšanas bija pakļauti Vjetnamas iestāžu īstenotai vajāšanai un iebiedēšanai;

F. tā kā saskaņā ar pilsoniskās sabiedrības ziņojumiem gandrīz 80 % pārliecības dēļ 
ieslodzīto cilvēku cietumā atrodas savas darbības sociālajos plašsaziņas līdzekļos dēļ; tā 
kā vismaz divas pasaules mēroga sociālo plašsaziņas līdzekļu platformas ir būtiski 
palielinājušas atbilstību Vjetnamā īstenotajiem vārda brīvības ierobežojumiem un 
cenzūras likumiem, tostarp cenzējot miermīlīgu valsts kritiku, paplašinot ģeogrāfisko 
bloķēšanu un izņemot no satura “pret partiju un valsti vērstu propagandu”, pārkāpjot 
vispārējus standartus, piemēram, ANO Vadošos principus, un pašu rīcības kodeksu;

G. tā kā organizācijas “Reportieri bez robežām” 2020. gada preses brīvības indeksā 
Vjetnama ieņem 175. vietu no 180 valstīm; tā kā gandrīz visi plašsaziņas līdzekļi 
Vjetnamā ir valsts īpašumā un kontrolē un tā kā pastāv cenzūra, arī ārvalstu 
raidorganizāciju un izdevumu cenzūra; tā kā Vjetnamas valdība turpina aizliegt 
neatkarīgu vai privātu plašsaziņas līdzekļu darbību un stingri kontrolē radio un TV 
stacijas un drukātos izdevumus; tā kā 2016. gada aprīlī Nacionālā asambleja pieņēma 
plašsaziņas līdzekļu likumu, kas stingri ierobežo preses brīvību Vjetnamā;

H. tā kā 2018. gada 12. jūnijā Vjetnamas Nacionālā asambleja pieņēma kiberdrošības 
likumu, kura mērķis ir pastiprināt kontroli tiešsaistē un kurā ir noteikts, ka pakalpojumu 
sniedzējiem ir jādzēš ieraksti, kas uzskatāmi par draudu valsts drošībai; tā kā šis likums 
stingri ierobežo vārda brīvību tiešsaistē un tā mērķis ir būtiski ierobežot tiesības uz 
privātumu;

I. tā kā vārda brīvību garantē Vjetnamas konstitūcija, Vispārējā cilvēktiesību deklarācija 
un citas starptautiskās konvencijas, kuras Vjetnama ir parakstījusi, to skaitā ICCPR; tā 
kā saistībā ar ANO vispārējo regulāro pārskatu Vjetnama ir akceptējusi ieteikumus 
nodrošināt uzskatu un vārda brīvību un atcelt tai noteiktos ierobežojumus;



J. tā kā 2018. gada 1. janvārī stājās spēkā Vjetnamas pirmais tiesību akts par ticību un 
reliģiju, ar kuru visām valstī pastāvošajām reliģiskajām grupām tika noteikts pienākums 
reģistrēties iestādēs un informēt tās par savu darbību; tā kā iestādes var noraidīt vai 
apgrūtināt reģistrācijas pieteikumus un aizliegt reliģiskas darbības, ko tās patvaļīgi 
uzskata par neatbilstīgām valsts interesēm, sabiedriskajai kārtībai vai nacionālajai 
vienotībai;

K. tā kā Vjetnamas Kriminālkodeksā ir ietverti represīvi noteikumi, kas tiek ļaunprātīgi 
izmantoti, lai apklusinātu, apcietinātu, aizturētu vai notiesātu cilvēktiesību aizstāvjus, 
disidentus, advokātus, arodbiedrības, reliģiskās grupas un nevalstiskās organizācijas vai 
ierobežotu to darbību, jo īpaši attiecībā uz tiem, kuri pauž kritisku viedokli par 
Vjetnamas valdību;

L. tā kā Vjetnamā joprojām tiek piemērots nāvessods, bet izpildīto nāvessodu skaits nav 
zināms, jo Vjetnamas iestādes ar nāvessodiem saistīto statistiku klasificē kā valsts 
noslēpumu;

M. tā kā ES un Vjetnamas attiecību pamatā ir ES un Vjetnamas partnerības un sadarbības 
nolīgums, kura būtisks elements ir cilvēktiesības un kurā paredzēts nopietnu un 
sistemātisku cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā apturēt divpusējās sadarbības 
instrumentu — arī divpusējo tirdzniecības preferenču — piemērošanu;

N. tā kā saskaņā ar ES un Vjetnamas partnerības un sadarbības nolīgumu un jo īpaši tā 1., 
2. un 35. pantu Vjetnama ir apņēmusies sadarboties ar Eiropas Savienību cilvēktiesību 
veicināšanā un aizsardzībā; tā kā šāda sadarbība ietver tādu starptautisko cilvēktiesību 
instrumentu īstenošanu, kuros Vjetnama ir dalībvalsts, piemēram, ICCPR; tā kā pastāv 
skaidra saikne starp ES un Vjetnamas partnerības un sadarbības nolīgumu un ES un 
Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgumu, saskaņā ar kuru abas puses ir apņēmušās 
pildīt savas saistības cilvēktiesību jomā; tā kā ES un Vjetnamas partnerības un 
sadarbības nolīgumā iekļautā būtisko elementu klauzula dod iespēju veikt atbilstošus 
pasākumus smagu un sistemātisku cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā;

O. tā kā ES un Vjetnamas partnerības un sadarbības nolīguma apvienotās komitejas otrajā 
sanāksmē, kas notika 2020. gada 15. decembrī tiešsaistē, tika pārskatīti priekšlikumi 
sadarbībai cilvēktiesību jomā, citastarp ICCPR īstenošana, un pieņemti vispārējā 
regulārajā pārskatā sniegtie ieteikumi,

1. aicina Vjetnamas iestādes nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot Pham Chi Dung, 
Nguyen Tuong Thuy un Le Huu Minh Tuan, kā arī visus pārējos žurnālistus, 
cilvēktiesību un vides aizstāvjus, arodbiedrību pārstāvjus un ieslodzītos pārliecības dēļ, 
kuri aizturēti un kuriem piespriests sods tikai par to, ka viņi īstenojuši savas tiesības uz 
vārda brīvību, un atcelt visas viņiem izvirzītās apsūdzības;

2. pauž sašutumu par un nosoda opozīcijas apspiešanas saasināšanos un cilvēktiesību 
pārkāpumu pieaugumu Vjetnamā, tostarp politisko aktīvistu, žurnālistu, blogu autoru, 
disidentu un cilvēktiesību aizstāvju tiesāšanu, politisko iebiedēšanu, novērošanu, 
vajāšanu, netaisnīgas tiesas prāvas un piespiedu izsūtīšanu par to, ka viņi īsteno savas 
tiesības uz vārda brīvību, un to, ka Vjetnama acīmredzami pārkāpj savas starptautiskās 
saistības cilvēktiesību jomā;

3. aicina Vjetnamas varas iestādes nekavējoties pārtraukt cita veida vajāšanu, tostarp 



žurnālistu, cilvēktiesību un vides aizstāvju, aktīvistu un visu savas tiesības uz vārda 
brīvību un pārējo cilvēktiesību tiešsaistē un bezsaistē īstenojošo personu tiesisko 
vajāšanu un iebiedēšanu;

4. pauž dziļas bažas par pārpildītajiem Vjetnamas cietumiem un nehigiēniskajiem 
apstākļiem tajos, kas palielina risku inficēties ar Covid-19 un citām slimībām; atkārto 
ANO augstās cilvēktiesību komisāres aicinājumu atbrīvot visus tos, kuri aizturēti bez 
pietiekama juridiskā pamata, tostarp politieslodzītos un tos, kas aizturēti par pretēju 
uzskatu paušanu; uzstāj, ka, kamēr viņi nav atbrīvoti, Vjetnamas varas iestādēm jebkurā 
gadījumā ir jānodrošina visu ieslodzīto, tostarp Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy un 
Le Huu Minh Tuan, fiziskā drošība un psiholoģiskā labjutība un jānodrošina, ka 
attieksme pret visiem pārējiem politieslodzītajiem un aizturētajiem atbilst 
starptautiskiem standartiem; uzsver to, ka tiesības uz advokātu, mediķu un ģimenes 
locekļu apmeklējumu pieejamību ir svarīgs aizsardzības pasākums pret spīdzināšanu un 
sliktu izturēšanos;

5. aicina Vjetnamas varas iestādes izbeigt gan vietējo, gan starptautisko ziņu kanālu, 
tostarp IJAVN, veidoto objektīvo jaunumu un plašsaziņas līdzekļu cenzūru, atcelt 
ierobežojumus tiešsaistes informācijas avotiem un interneta lietošanai, kā arī nodrošināt 
drošu telpu un labvēlīgu vidi žurnālistiem, sabiedrības žurnālistiem, blogu autoriem un 
citiem, kas sevi izpauž tiešsaistē;

6. pauž bažas par to, ka ir ziņots par globālu sociālo plašsaziņas līdzekļu tīklu līdzdalību 
Vjetnamas varas iestāžu centienos ierobežot vārda brīvību, un mudina globālos 
plašsaziņas līdzekļus neiesaistīties Vjetnamā notiekošajā cenzūrā;

7. aicina Vjetnamas valdību atcelt visus ierobežojumus attiecībā uz reliģijas brīvību un 
izbeigt reliģisko kopienu vajāšanu;

8. mudina Vjetnamas valdību pārskatīt Vjetnamas Kriminālkodeksa noteikumus, 
galvenokārt 117., 118. un 331. pantu, kuros ir pārmērīgi aizliegtas tiesības uz vārda 
brīvību, miermīlīgu pulcēšanos un biedrošanos, un izdarīt grozījumus likumā par 
kiberdrošību, likumā 15/2020/ND-CP par sodiem administratīvu pārkāpumu gadījumā, 
ja pārkāpti noteikumi par pasta pakalpojumiem, telesakariem un elektroniskiem 
darījumiem, un likumā 72/2013/ND-CP par interneta pakalpojumu un informācijas 
tiešsaistes satura pārvaldību, sniegšanu un izmantošanu, lai panāktu to atbilstību 
starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem; jo īpaši uzsver, ka Kriminālkodeksa reforma 
ir nepieciešama arī tādēļ, lai nodrošinātu Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 
konvenciju Nr. 98 un Nr. 87, kuras Vjetnama ir apņēmusies ratificēt, efektīvu 
īstenošanu;

9. aicina Vjetnamu paātrināt SDO Konvencijas Nr. 87 par biedrošanās brīvību un tiesību 
aizsardzību, apvienojoties organizācijās, ratifikācijas gaitu un nodrošināt tās nekavējošu 
stāšanos spēkā, kā arī nodrošināt ticamu ceļvedi SDO Konvencijas Nr. 105 par 
piespiedu darba izskaušanu un Konvencijas Nr. 98 par tiesībām uz apvienošanos 
organizācijās un kolektīvo līgumu slēgšanu īstenošanai; aicina Vjetnamas varas iestādes 
atzīt neatkarīgās arodbiedrības un aizsargāt visus darba ņēmējus, jo īpaši sievietes un 
bērnus, pret diskrimināciju, seksuālu uzmākšanos, pārkāpumiem attiecībā uz tiesību 
aktos noteikto virsstundu līmeni un pārkāpumiem attiecībā uz saistībām drošības un 
veselības jomā;



10. aicina Vjetnamas varas iestādes atbalstīt UNGP īstenošanu un aicina ES bāzētos vai tajā 
darbojošos uzņēmumus ievērot UNGP, starptautiskos tiesību aktus un tiesību aktus 
cilvēktiesību jomā;

11. aicina Vjetnamas iestādes nekavējoties noteikt moratoriju attiecībā uz nāvessoda 
piemērošanu, kas būtu solis virzienā uz tā pilnīgu atcelšanu; prasa pārskatīt visus 
nāvessodus, lai nodrošinātu, ka tiesvedībā ir ievēroti starptautiskie standarti, un prasa 
Vjetnamai pievienoties Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 
otrajam fakultatīvajam protokolam par nāvessoda atcelšanu;

12. uzsver, ka cilvēktiesību ievērošana ir galvenais Vjetnamas un Savienības divpusējo 
attiecību pamats un būtiska ES un Vjetnamas PSN un brīvās tirdzniecības nolīguma 
sastāvdaļa;

13. atzinīgi vērtē pastiprināto partnerību un cilvēktiesību dialogu starp ES un Vjetnamu, jo 
īpaši EP un Vjetnamas nacionālās asamblejas Apvienotās parlamentārās uzraudzības 
grupas (JPMG) izveidošanu, lai uzraudzītu brīvās tirdzniecības nolīguma un 
ieguldījumu aizsardzības nolīguma īstenošanu, kas varētu sekmēt ne tikai dialogu 
tirdzniecības jomā; atgādina par cilvēktiesību dialoga nozīmi, jo tas ir svarīgs 
instruments, kas efektīvi jāizmanto, lai mudinātu un iedrošinātu Vjetnamu īstenot 
nepieciešamās reformas; aicina EĀDD, Komisiju un ES īpašo pārstāvi cilvēktiesību 
jautājumos stiprināt cilvēktiesību dialogu ar Vjetnamu visaugstākajā līmenī;

14. atzīst brīvās tirdzniecības nolīguma un PSN institucionālo un tiesisko saikni, kas 
nodrošina, ka ES un Vjetnamas attiecībās būtiska loma tiek piešķirta cilvēktiesībām; 
aicina Puses izmantot nolīgumus, lai uzlabotu cilvēktiesību stāvokli Vjetnamā, un 
uzsver konstruktīva un efektīva cilvēktiesību dialoga starp ES un Vjetnamu nozīmi; 
ņemot vērā notiekošo cilvēktiesību pārkāpumu līmeni, atgādina Vjetnamas valdībai, ka 
ES un Vjetnamas PSN, kas ir saistīts ar brīvās tirdzniecības nolīgumu, pieļauj īstenot 
pienācīgu rīcību nopietnu cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā, ieņemot stingrāku nostāju 
pret Vjetnamas valdību; atzinīgi vērtē iespēju izvirzīt cilvēktiesību jautājumus JPMG 
sanāksmēs ar Vjetnamas parlamentu saistībā ar brīvās tirdzniecības nolīgumu un 
atzinīgi vērtē arī to, ka pirmā šāda sanāksme notika 2020. gada decembrī;

15. aicina Komisiju un EĀDD ātri veikt visaptverošu ietekmes uz cilvēktiesībām 
novērtējumu par to, ko brīvās tirdzniecības nolīgums varētu nozīmēt cilvēktiesību jomā, 
kas ir tas, ko Parlaments prasīja rezolūcijā par nolīguma ratifikāciju; prasa pieņemt 
rīcības plānu, lai efektīvi novērstu Vjetnamas īstenotās pastiprinātās represijas un tās 
nespēju pildīt saistības cilvēktiesību jomā, un aicina Komisiju un EĀDD regulāri ziņot 
Parlamentam par minētā rīcības plāna īstenošanu;

16. atkārtoti aicina ES un Vjetnamu izveidot neatkarīgu cilvēktiesību uzraudzības 
mehānismu un neatkarīgu sūdzību izskatīšanas mehānismu, nodrošinot skartajiem 
iedzīvotājiem un vietējām ieinteresētajām personām efektīvus tiesiskās aizsardzības 
līdzekļus;

17. pauž nožēlu par to, ka vietējās konsultantu grupas brīvās tirdzniecības nolīguma 
jautājumā vēl nedarbojas, un atkārtoti aicina nodrošināt plašu un līdzsvarotu neatkarīgu, 
brīvu un daudzveidīgu pilsoniskās sabiedrības organizāciju, tostarp neatkarīgu 
Vjetnamas organizāciju no darba un vides nozares un cilvēktiesību aizstāvju, pārstāvību 
šajās grupās; aicina Vjetnamas varas iestādes atturēties no jebkādas nepamatotas 



iejaukšanās šīs struktūras sastāvā un darbībā, kā arī no draudiem vai represijām pret tās 
izraudzītajiem dalībniekiem;

18. mudina Vjetnamu izdot pastāvīgu uzaicinājumu ANO īpašajām procedūrām apmeklēt 
Vjetnamu, jo īpaši īpašajam referentam uzskatu un vārda brīvības jautājumos un 
īpašajam referentam cilvēktiesību aizstāvju jautājumos, un nodrošināt viņiem brīvu un 
neierobežotu piekļuvi visām pusēm, ar kurām viņi vēlas apspriesties;

19. aicina Komisijas priekšsēdētājas vietnieku/Savienības augsto pārstāvi ārlietās un 
drošības politikas jautājumos, EĀDD un Komisiju atbalstīt žurnālistus, pilsoniskās 
sabiedrības grupas un personas, kas aktīvi aizstāv cilvēktiesības Vjetnamā, tostarp visos 
kontaktos ar Vjetnamas iestādēm aicinot atbrīvot žurnālistus, cilvēktiesību aizstāvjus un 
pārliecības dēļ ieslodzītos; mudina ES delegāciju Hanojā sniegt visu pienācīgo atbalstu 
ieslodzītajiem cilvēktiesību aizstāvjiem, tostarp rīkojot apmeklējumus ieslodzījuma 
vietās, uzraugot tiesas procesus un sniedzot juridisku palīdzību;

20. aicina ES delegāciju izskatīt šajā rezolūcijā minētās lietas, kā to ierosinājušas ANO 
struktūras un eksperti, kā arī daudzas citas, proti, 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 
and Ho Dinh Cuong;

21. mudina ES Ārlietu padomi apspriest cilvēktiesību stāvokli Vjetnamā; aicina 
dalībvalstis, vēlams, pirms Vjetnamas Komunistiskās partijas 13. nacionālā kongresa, 
paust nopietnas bažas par cilvēktiesību stāvokļa pasliktināšanos Vjetnamā; mudina ES 
un tās dalībvalstis pastiprināt starptautiskos centienus ANO Cilvēktiesību padomē 
veicināt kopīgu iniciatīvu ar līdzīgi domājošiem partneriem un jo īpaši ar jauno ASV 
administrāciju, lai Vjetnamā panāktu konkrētus uzlabojumus cilvēktiesību jomā;

22. aicina ES turpināt darbu, lai izveidotu efektīvu kontroles sistēmu jebkāda veida drošības 
aprīkojuma, ieroču un divējāda lietojuma preču, tostarp interneta novērošanas 
tehnoloģiju, eksportam, pārdošanai, atjaunināšanai un uzturēšanai, lai izvairītos no tā, 
ka valstis ar satraucošu stāvokli cilvēktiesību jomā, tostarp Vjetnama, tos izmanto 
iekšējām represijām;

23. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas 
priekšsēdētājas vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības 
politikas jautājumos, Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas ģenerālsekretāram, 
Vjetnamas valdībai un nacionālajai asamblejai un ANO ģenerālsekretāram.


