
ĐỐI THOẠI CHÍNH TRỊ VÀ NHÂN QUYỀN 

Kể từ năm 2012, việc thực hiện các cuộc Tham vấn Chính trị cấp Thứ trưởng EU-Việt Nam đã đóng 
một vai trò quan trọng trong quan hệ chính trị hai bên, đem đến cơ hội thảo luận các vấn đề song 
phương và đa phương cùng quan tâm như Nhân quyền, Phát triển Bền vững, Biến đối Khí hậu và An 
ninh Quốc tế.  

Các cuộc tham vấn chính trị cấp cao được củng cố thêm bởi các cuộc đối thoại được Phái đoàn EU 
cùng với các nước thành viên EU tiến hành hàng ngày trong nhiều vấn đề. Các vấn đề mới mang tính 
quan trọng toàn cầu được đưa vào trong các cuộc đối thoại này một cách có hệ thống, trong đó bao 
gồm biến đổi khí hậu, an ninh và quốc phòng, chống phổ biến vũ khí, an ninh hóa học-sinh học-
phóng xạ-hạt nhân (CBRN), chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan mang tính bạo lực, an ninh mạng, 
an ninh hàng hải, ô nhiễm môi trường, đánh bắt cá phi pháp và không được quản lý, khai thác gỗ bất 
hợp pháp, buôn bán người. 

Một chủ đề lớn trong quan hệ EU-Việt Nam đó là các mối quan tâm về vấn đề Nhân quyền, là lĩnh 
vực mà EU duy trì sự chủ động trong cam kết hỗ trợ quá trình chuyển đổi của Việt Nam hướng tới 
một xã hội cởi mở dựa trên pháp quyền. EU tiếp tục vận động ủng hộ sự tôn trọng, thúc đẩy và bảo 
vệ tất cả các quyền về kinh tế, xã hội, văn hóa cũng như chính trị và dân sự, nhân quyền với sự chú 
trọng cụ thể vào quyền tự do biểu đạt - trực tuyến và ngoại tuyến, quyền tự do tôn giáo hay tín 
ngưỡng, cũng như vấn đề bãi bỏ án tử hình ở Việt Nam.  

Việc khởi động Đối thoại Nhân quyền thường niên vào năm 2003 đã tạo nên một cơ chế quan trọng 
cho phép cả Việt Nam và EU cùng tham gia vào một cơ chế đối thoại mang tính xây dựng mà ở đó 
các vấn đề quan ngại có thể được nêu lên, đồng thời có thể cung cấp sự hỗ trợ lẫn nhau. Cơ chế Đối 
thoại này xuất phát từ các chủ trương của EU về nhân quyền và các nguyên tắc chung của EU về thúc 
đẩy dân chủ và nhân quyền trên toàn thế giới. Trong năm 2012, cơ chế Đối thoại này đã được nâng 
cấp thành cơ chế Đối thoại tăng cường. Vòng thứ 9 của Đối thoại Nhân quyền EU-Việt Nam đã diễn 
ra vào ngày 19 tháng 2 năm 2020. 

Ngoài ra, Liên minh châu Âu tham gia đầy đủ vào việc bảo vệ cho những nhà hoạt động nhân quyền, 
đồng thời giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan thẩm quyền Việt Nam nhằm cải thiện tình hình 
đối với mỗi trường hợp cụ thể. 


