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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles (FTA) UE-Vjetnam se jservi ta' pass 'il quddiem utli biex jiġu 
stabbiliti relazzjonijiet kummerċjali aktar mill-qrib mar-reġjun tal-ASEAN u wkoll bħala 
mudell potenzjali għal ftehimiet futuri simili ma' pajjiżi emerġenti li qed jiżviluppaw fl-Asja u 
f'reġjuni oħra.

L-FTA jistabbilixxi rabta ċara mal-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni (FSK), fejn iż-żewġ 
partijiet huma impenjati li jwettqu l-obbligi tagħhom dwar id-drittijiet tal-bniedem. Id-
dispożizzjonijiet rilevanti tal-FSK jipprevedu qafas adegwat għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-
bniedem peress li jiddefinixxu r-rispett għall-prinċipji demokratiċi u għad-drittijiet tal-
bniedem bħala element essenzjali tal-Ftehim u jistabbilixxu proċeduri f'każijiet ta' obbligi 
mhux sodisfatti.

Il-Kapitolu dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli tal-FTA jistabbilixxi impenji ċari u 
mekkaniżmi istituzzjonali li jissodisfaw l-obbligi fil-qasam tad-drittijiet tax-xogħol u tal-
protezzjoni ambjentali, li, fin-natura tagħhom, huma drittijiet tal-bniedem.

Il-Vjetnam adotta aġenda ta' riforma ambizzjuża, li tinkludi emendi għall-kodiċi tax-xogħol u 
l-progress lejn ir-ratifika tal-konvenzjonijiet ewlenin kollha tal-ILO. Madankollu, il-Vjetnam 
għadu qed jiffaċċja xi sfidi. Hemm nuqqasijiet li jridu jiġu indirizzati kif jidher fl-aħħar 
riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' Novembru 2018, kif ukoll fl-Eżami Perjodiku 
Universali tal-2019 imwettaq fil-qafas tat-32 sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem 
tan-NU.

L-UE u l-Vjetnam għandhom isaħħu d-djalogu tagħhom dwar id-drittijiet tal-bniedem u jibnu 
fuq il-mekkaniżmi kollha disponibbli fil-qafas tal-FSK u tal-FTA bil-għan li jsaħħu d-djalogu 
tagħhom u biex jiġu ssodisfati l-impenji kollha tal-FTA, kif ukoll l-impenji l-oħra tal-Vjetnam 
f'konformità mal-konvenzjonijiet internazzjonali li huwa parti għalihom.

Ir-rapporteur huwa tal-fehma li l-konklużjoni tal-FTA se tkun fl-aħjar interess kemm tal-UE 
kif ukoll tal-Vjetnam. B'kunsiderazzjoni ta' dan, hija għalhekk tirrakkomanda l-approvazzjoni 
tal-ftehim li se jservi wkoll bħala fattur ta' ingranaġġ kruċjali li jippermetti t-titjib tas-
sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem.

******

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, 
bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jirrakkomanda l-approvazzjoni tiegħu tal-abbozz ta' 
deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni 
Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam.


