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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

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 (05931/2019 – 
C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (05931/2019),

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' Ftehim dwar il-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 (05932/2019),

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-
Artikolu 207(4), l-ewwel subparagrafu, u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt 
(a)(v) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C9-0020/2019),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva tiegħu ta' ...1 dwar l-abbozz ta' 
deċiżjoni,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 105(1) u (4) u l-Artikolu 114(7) tar-Regoli ta' Proċedura 
tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A9-
0000/2019),

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u 
tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam. 

1 Testi adottati ta' dik id-data, P8_TA(0000)0000.
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NOTA SPJEGATTIVA 

Il-Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment UE-Vjetnam (EVIPA) se jgħin biex jiġi promoss 
investiment ta' kwalità għolja bejn il-Vjetnam u l-UE. L-approċċ aġġornat tal-UE għall-
protezzjoni tal-investiment jilħaq bilanċ aħjar bejn it-tisħiħ kif ukoll il-protezzjoni ta' 
investiment li joħloq l-impjiegi filwaqt li jħares ukoll id-dritt tal-gvern li jwettaq politiki fl-
interess pubbliku. 

Wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona u fid-dawl tal-kompetenza esklużiva tal-UE dwar 
l-investiment dirett barrani, inkluża l-protezzjoni tal-investiment miksub, in-negozjaturi tal-UE 
nkludew id-dispożizzjonijiet għall-protezzjoni tal-investiment fil-ftehimiet ta' kummerċ ħieles 
UE-Vjetnam u UE-Singapore. Iż-żewġ ftehimiet kienu fil-biċċa l-kbira tagħhom simili u kienu 
jinkludu struttura legali identika. Fl-2015, il-Kummissjoni ddeċidiet li titlob l-opinjoni tal-Qorti 
tal-Ġustizzja tal-UE b'rabta mal-kompetenza tal-UE li tiffirma u tikkonkludi waħidha l-FTA 
UE-Singapore jew jekk kinitx meħtieġa l-parteċipazzjoni tal-Istati Membri. L-opinjoni ingħatat 
fis-16 ta' Mejju 2017 u, abbażi tagħha, wara diskussjonijiet bejn l-istituzzjonijiet tal-UE dwar 
l-arkitettura l-ġdida tal-FTAs futuri, kemm l-FTAs mal-Vjetnam kif ukoll mas-Singapore 
inqasmu fi ftehimiet kummerċjali ħielsa li jikkonċernaw lill-UE biss u fi ftehimiet imħallta ta' 
protezzjoni tal-investiment.

L-elementi ewlenin tal-Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investiment UE-Vjetnam (EVIPA) 
jinkludu:

 Standards preċiżi dwar l-investiment bħal: in-nondiskriminazzjoni; l-ebda 
esproprjazzjoni mingħajr kumpens fil-pront u xieraq; il-possibbiltà ta' trasferiment u 
ripatrijazzjoni ta' fondi relatati mal-investiment; il-garanzija ġenerali ta' trattament ġust 
u ekwu u ta' sigurtà fiżika; l-impenn li l-gvernijiet jirrispettaw l-obbligi kuntrattwali bil-
miktub tagħhom stess u dawk legalment vinkolanti fir-rigward tal-investitur; l-impenn 
ta' kumpens għal telf f'ċerti ċirkostanzi relatati mal-gwerra jew mal-kunflitt armat.

 Mekkaniżmu effettiv, permanenti u indipendenti biex tiġi evitata u riżolta 
kwalunkwe tilwima permezz ta' Sistema ta' Tribunal tal-Investiment permanenti, 
internazzjonali u indipendenti. Il-membri tas-Sistema tat-Tribunal se jinħatru minn 
qabel mill-UE u mill-Vjetnam u se jkunu soġġetti għal rekwiżiti stretti ta' indipendenza 
u integrità. Fit-tieni istanza, se jkun possibbli li wieħed jappella quddiem Tribunal tal-
Appell permanenti. It-trasparenza tal-proċedimenti hija żgurata permezz tal-
pubblikazzjoni tad-dokumenti u mill-fatt li s-seduti huma miftuħa għall-pubbliku; Id-
deċiżjoni finali trid tkun infurzata - il-qrati domestiċi mhux se jitħallew jintervjenu jew 
jikkontestaw id-deċiżjoni tat-Tribunal biex jiġu żgurati t-trasparenza u trattament ġust u 
ekwu.

 L-għoti ta' definizzjonijiet preċiżi ta' meta l-gvernijiet ikunu qed jiksru l-obbligu ta' 
trattament ġust u ekwu, li jeliminaw l-ambitu għal interpretazzjoni diskrezzjonarja.

 Salvagwardji kontra l-abbużi potenzjali tas-sistema, bħall-projbizzjoni ta' talbiet 
multipli u paralleli, u dispożizzjonijiet li jippermettu r-rifjut bikri ta' talbiet 
evidentement bla bażi. Il-"prinċipju ta' min jitlef iħallas" jiġi applikat għall-allokazzjoni 
tal-ispejjeż proċedurali.
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L-EVIPA huwa kważi identiku għall-IPA UE-Singapore u jmur lil hinn mid-dispożizzjonijiet 
ta' protezzjoni tal-investiment fis-CETA (Tribunal tal-Appell li jaħdem b'mod sħiħ, kodiċi ta' 
kondotta għall-membri tat-Tribunali).

Bl-istess mod bħall-IPA ta' Singapore, l-EVIPA ma jinkludix kapitolu separat dwar it-TSD. 
Madankollu fil-preambolu, hemm referenzi speċifiċi għall-FSK u l-EUVFTA kif ukoll għall-
valuri u l-prinċipji minquxa fihom, inkluż fil-kapitolu dwar it-TSD. 

Il-21 Trattat Bilaterali fuq l-Investiment eżistenti (BITs) li hemm fis-seħħ bejn il-Vjetnam u l-
Istati Membri tal-UE se jiġu sostitwiti mill-EVIPA ladarba dan jidħol fis-seħħ.

Ir-rapporteur jirrakkomanda li dan il-ftehim jiġi approvat.


