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Thông cáo Báo chí 

EU và Việt Nam tổ chức tham vấn chính trị cấp cao lần thứ ba 

 
Hà Nội, 26 tháng 3 năm 2014 – Tổng giám đốc Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) David 
O'Sullivan ngày hôm qua đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn tại phiên tham 
vấn chính trị cấp thứ trưởng lần thứ ba. 
 
EU và Việt Nam nhấn mạnh các tiến triển quan trọng trong quan hệ song phương trong năm 
vừa qua, bao gồm việc thực thi sớm các lĩnh vực ưu tiên đã được thỏa thuận của Hiệp định Đối 
tác và Hợp tác (PCA), việc tăng đáng kể hỗ trợ phát triển của EU cho Việt Nam giai đoạn 2014-
2020 và các tiến triển tích cực liên quan tới các phiên đàm phán hiện tại về Thương mại Tự do 
song phương. Hai bên cũng thảo luận về tình hình chính trị kinh tế xã hội của Việt Nam và EU, 
bao gồm các tiến triển về nhân quyền cũng như là hợp tác hiện tại trong vấn đề di cư, an ninh và 
quản lý khủng hoảng. EU chúc mừng việc tham gia của Việt Nam vào vấn đề quyền con người 
trên trường quốc tế, nhắc lại rằng việc Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền là một sự 
thừa nhận quốc tế nhưng cũng là trách nhiệm nêu gương trong vai trò là người thúc đẩy nhân 
quyền quốc tế và quốc nội. EU cũng ngỏ ý hợp tác sau Kiểm điểm Đồng cấp Phổ quát (Universal 
Peer Review) và bày tỏ quan ngại về những diễn biến nhân quyền có xu hướng tụt lùi trong một 
số lĩnh vực như tự do biểu đạt và phục hồi việc thi hành án tử hình. 
 
Liên quan tới các vấn đề khu vực, hợp tác trong khuôn khổ ASEM và ASEAN (bao gồm vai trò 
mang tính xây dựng của Việt Nam là điều phối viên quan hệ của ASEAN với EU) cũng đã được 
thảo luận. Bên cạnh các vấn đề khác, hai bên đã trao đổi quan điểm về tình hình biển Đông, hạ 
lưu sông Mekong, Thailand và Ukraine. 
 
Thảo luận về hợp tác trong các diễn đàn toàn cầu bao gồm trao đổi về biến đổi khí hậu và dự 
định của Việt Nam trong việc tham gia vào các chiến dịch gìn giữ hòa bình của LHQ mà EU nhiệt 
liệt chào đón. EU và Việt Nam đã thảo luận về tình hình đang diễn ra tại Ukraine và các biện 
pháp được cộng đồng quốc tế tiến hành. Hai bên đã bày tỏ hài lòng về đối thoại và đồng ý tiếp 
tục tìm kiếm các cơ hội hợp tác chặt chẽ hơn trong nhiều lĩnh vực cùng quan tâm. 
 
Ông O'Sullivan sẽ đồng chủ tọa phiên họp lần thứ chín Ủy ban Hỗn hợp EU-Việt Nam diễn ra 
ngày 26 tháng 3 năm 2014 với Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương. Phiên 
tham vấn cấp cao lần thứ tư sẽ được tổ chức tại Brussels năm 2015. 
 
Thông tin cơ sở 
Tháng 3 năm 2012, EU và Việt Nam đồng ý thiết lập tham vấn thường xuyên về các vấn đề toàn 
cầu và khu vực trên cơ sở Hiệp định Đối tác và Hợp tác mới EU-Việt Nam. Phiên tham vấn thứ hai 
đã được tổ chức vào 17 tháng tư năm 2013 tại Brussels. 
 
Thêm thông tin 
Quan hệ EU-Việt Nam: http://www.eeas.europa.eu/vietnam 
Liên hệ báo chí: Cô Viên Ngọc Bích, Ban Báo chí và Thông tin, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại 
Việt Nam; email: bich.vien@eeas.europa.eu 


