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ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin

għall-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-
Ftehim ta' Protezzjoni tal-Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri 
tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-
oħra
(2018/0358M(NLE))

Rapporteur għal opinjoni:  Isabel Wiseler-Lima
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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jissottolinja li l-iżvilupp ekonomiku u l-multilateraliżmu huma għodod importanti biex 
itejbu ħajjet in-nies; jirrimarka li wieħed mill-objettivi tal-Ftehim ta' Protezzjoni tal-
Investiment huwa li tissaħħaħ ir-relazzjoni ekonomika, kummerċjali u ta' investiment 
bejn l-UE u l-Vjetnam f'konformità mal-objettiv tal-iżvilupp sostenibbli, u li jiġu 
promossi l-kummerċ u l-investiment b'mod li jkun konxju mil-livelli għolja ta' 
protezzjoni ambjentali u tax-xogħol u tal-istandards u l-ftehimiet rilevanti rikonoxxuti 
internazzjonalment;

2. Jilqa' d-djalogu politiku msaħħaħ bejn l-UE u l-Vjetnam u l-potenzjal aġġornat biex jiġi 
indirizzat it-tħassib dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-qafas tal-mekkaniżmi istituzzjonali 
stabbiliti skont l-Artikolu 35 tal-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni u l-Artikolu 13 tal-
Ftehim ta' Kummerċ Ħieles; jemmen li dawk l-artikoli jipprovdu l-għodod meħtieġa 
biex jindirizzaw it-tħassib dwar id-drittijiet tal-bniedem relatati mal-Ftehim ta' 
Protezzjoni tal-Investiment;

3. Jisħaq li skont l-Artikolu 35 tal-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni, il-Partijiet jaqblu li 
jikkooperaw fil-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż fir-rigward 
tal-implimentazzjoni ta' strumenti internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem li għalihom 
huma parti;

4. Jappoġġja bis-sħiħ id-djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem bejn l-UE u l-Vjetnam, li 
huwa mod effettiv ħafna biex jiġu diskussi kwistjonijiet relatati mad-drittijiet tal-
bniedem; jitlob li jissaħħaħ id-djalogu annwali bejn l-UE u l-Vjetnam dwar id-drittijiet 
tal-bniedem bl-involviment tas-soċjetà ċivili lokali u internazzjonali u filwaqt li titqies l-
informazzjoni li tkun waslet mingħand l-organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti;

5. Jissottolinja l-importanza tal-Ftehim ta' Protezzjoni tal-Investiment biex jikkontribwixxi 
għat-titjib fl-istandards tal-għajxien, jippromwovi t-tkabbir ekonomiku u l-istabbiltà, 
jgħin biex javvanza l-istat tad-dritt, il-governanza tajba, l-iżvilupp sostenibbli u r-rispett 
għad-drittijiet tal-bniedem fil-Vjetnam, filwaqt li jippermetti wkoll li l-UE trawwem l-
objettivi tagħha ta' paċi u stabbiltà fir-reġjun.


