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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI MHUX LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT 
EWROPEW

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, 
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 – 2018/0358M(NLE))

Il-Parlament Ewropew,

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

– wara li kkunsidra l-proposta ta' Ftehim dwar il-Protezzjoni tal-Investimenti 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 preżentata mill-Kunsill skont l-
Artikolu 207(4) u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, il-punt (a)(v), tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) (C9-0020/2019),

– wara li kkunsidra d-direttivi ta' negozjati tat-23 ta' April 2007 għal ftehim ta' kummerċ 
ħieles (FTA) mal-Istati Membri u mal-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-
Asja (ASEAN), li ġew issupplimentati f'Ottubru 2013 biex jinkludu l-protezzjoni tal-
investiment,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tat-22 ta' Diċembru 2009 li jiġu segwiti negozjati bilaterali 
tal-FTA ma' Stati Membri individwali tal-ASEAN, 

– wara li kkunsidra l-Ftehim Qafas Komprensiv dwar is-Sħubija u l-Kooperazzjoni (FSK) 
bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika 
Soċjalista tal-Vjetnam, min-naħa l-oħra, iffirmat fi Brussell fis-27 ta'  Ġunju 2012, li 
daħal fis-seħħ f'Ottubru 20161,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' April 2011 dwar il-politika Ewropea 
futura ta' investiment internazzjonali2,

– wara li kkunsidra Regolament (UE) Nru 1219/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2012 li jistabbilixxi arranġamenti transizzjonali għal 
ftehimiet bilaterali ta' investiment bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' Ġunju 2016 dwar strateġija futura ġdida 
progressiva u innovattiva dwar il-kummerċ u l-investiment4,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Kummerċ għal 

1 ĠU L 329, 3.12.2016, p. 8.
2 ĠU C 296E, 2.10.2012, p. 34
3 ĠU L 351, 20.12.2012, p. 40.
4 ĠU C 101, 16.3.2018, p. 30.
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Kulħadd: lejn politika aktar responsabbli għall-kummerċ u l-investiment"5,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tas-
16 ta' Mejju 2017 fil-proċedura 2/156, skont l-Artikolu 218(11) tat-TFUE, mitluba fl-
10 ta' Lulju 2015 mill-Kummissjoni,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Ġunju 2016 dwar il-Vjetnam7,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Diċembru 2017 dwar il-libertà ta' 
espressjoni fil-Vjetnam, b'mod partikolari l-każ ta' Nguyen Van Hoa8,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Novembru 2018 dwar il-Vjetnam, 
b'mod partikolari dwar is-sitwazzjoni tal-priġunieri politiċi9,

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Ombudsman Ewropew tas-26 ta' Frar 2016 fil-
każ 1409/2014/MHZ dwar in-nuqqas min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea li twettaq 
minn qabel valutazzjoni tal-impatt fuq id-drittijiet tal-bniedem tal-FTA UE-Vjetnam10, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Ottubru 2018 dwar il-kontribut tal-UE 
għal strument vinkolanti tan-NU dwar korporazzjonijiet transnazzjonali fir-rigward tad-
drittijiet tal-bniedem11,

– wara li kkunsidra r-Regoli dwar it-Trasparenza f'Arbitraġġ bejn l-Investituri u l-Istat, 
ibbażat fuq Trattat tal-Kummissjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi Internazzjonali 
tal-Kummerċ (UNCITRAL)12,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), u b'mod partikolari t-Titolu V 
tiegħu dwar l-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), b'mod 
partikolari l-Ħames Parti, it-Titoli I, II u V tiegħu, speċifikament l-Artikolu 207, 
flimkien mal-Artikolu 218(6)(a)(v),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu ta'...13 dwar il-proposta għal 
Deċiżjoni tal-Kunsill,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 105(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

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

A. billi l-UE hija kemm riċevitur kif ukoll sors ewlieni ta' investiment dirett barrani (IDB) 

5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf 
6 Opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-16 ta' Mejju 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.
7 ĠU C 86, 6.3.2018, p. 122.
8 ĠU C 369, 11.10.2018, p. 73.
9 Testi adottati, P8_TA(2018)0459. 
10 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
11 Testi adottati, P8_TA(2018)0382.
12 https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/rules-on-transparency/Rules-on-Transparency-E.pdf
13 Testi adottati, P8_TA(0000)0000.

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
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fid-dinja;

B. billi l-UE tokkupa l-ħames post minn tmenin investitur dirett barrani fil-Vjetnam;

C. billi l-Vjetnam għandu ekonomija vibranti bi klassi medja li qed tikber bl-aktar rata 
mgħaġġla fl-ASEAN, u għandu forza tax-xogħol żgħażugħa u dinamika, rata ta' 
litteriżmu għolja, livelli ta' edukazzjoni għoljin, pagi komparattivament baxxi, 
konnessjonijiet tajba tat-trasport u pożizzjoni ċentrali fi ħdan l-ASEAN;

D. billi fl-2017, il-Vjetnam irċieva investiment dirett barrani (IDB) b'valur ta' 8 % tal-PDG 
tiegħu - aktar mid-doppju tar-rata riċevuta mill-ekonomiji ta' skala simili fir-reġjun;

E. jilqa' bi pjaċir il-fatt li l-kuntest kummerċjali, tan-negozju u tal-investiment tjieb b'mod 
sinifikanti fil-Vjetnam tul dawn l-aħħar deċennji;

F. billi bħalissa hemm aktar minn 3 000 trattat internazzjonali ta' investiment fis-seħħ, u l-
Istati Membri tal-UE huma partijiet kontraenti għal madwar 1 400 minnhom; 

G. billi dan huwa t-tieni ftehim ta' protezzjoni tal-investiment awtonomu li ġie konkluż 
bejn l-UE u pajjiż terz, b'segwitu għal diskussjonijiet bejn l-istituzzjonijiet Ewropej 
dwar l-arkitettura l-ġdida tal-FTAs tal-UE abbażi tal-opinjoni 2/15 tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-UE (QtĠ-UE) tas-16 ta' Mejju 2017;

H. billi l-ftehim jibni fuq id-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tal-investiment inklużi fil-
Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn l-UE u l-Kanada, li ġie 
rratifikat mill-Parlament fil-15 ta' Frar 2017;

I. billi l-ftehim se jissostitwixxi u jissupera t-trattati bilaterali eżistenti fuq l-investiment 
bejn 21 Stat Membru tal-UE u l-Vjetnam, li ma jinkludux l-approċċ il-ġdid tal-UE 
għall-protezzjoni tal-investiment u l-mekkaniżmu ta' infurzar tiegħu, jiġifieri s-Sistema 
ta' Qorti tal-Investiment (ICS);

J. billi, fit-30 ta' April 2019, il-QtĠ-UE ddeċidiet li l-mekkaniżmu għar-riżoluzzjoni tat-
tilwim bejn l-investituri u l-Istati previst mis-CETA huwa kompatibbli mad-dritt tal-
Unjoni14; 

K. billi l-Partijiet iddikjaraw l-impenn tagħhom li jistabbilixxu Qorti Multilaterali tal-
Investiment (MIC) – inizjattiva li tgawdi appoġġ qawwi mill-Parlament;

L. billi fl-20 ta' Marzu 2018, il-Kunsill adotta d-direttivi ta' negozjati li awtorizzaw lill-
Kummissjoni biex tinnegozja, f'isem l-UE, konvenzjoni li tistabbilixxi l-MIC; billi 
dawn id-direttivi ta' negozjati ġew ippubblikati;

1. Jilqa' bi pjaċir l-approċċ il-ġdid tal-UE għall-protezzjoni tal-investiment u għall-
mekkaniżmu ta' infurzar tagħha, li ssostitwixxa s-soluzzjoni ta' tilwim bejn investituri u 
stati (ISDS); jissottolinja l-fatt li l-ICS tirrappreżenta mekkaniżmu modern, innovattiv u 
riformat ta' riżoluzzjoni tal-kunflitti tal-investiment; jinnota li dan jindika bidla 
sinifikanti fil-livell ta' protezzjoni sostantiva mogħtija lill-investituri u fil-mod li bih jiġi 

14 Opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-30 ta' April 2019, 1/17.
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solvut it-tilwim bejn l-investitur u l-Istat;

2. Jinnota li l-ftehim se jiżgura livell għoli ta' protezzjoni tal-investiment u ta' ċertezza 
legali filwaqt li jissalvagwardja d-dritt tal-Partijiet li jirregolaw u li jsegwu objettivi 
leġittimi ta' politika pubblika, bħas-saħħa pubblika u l-protezzjoni tal-ambjent; 
jenfasizza li l-ftehim se jiggarantixxi t-trasparenza u r-responsabbiltà;

3. Jenfasizza li l-ftehim jiggarantixxi li l-investituri tal-UE fil-Vjetnam se jingħataw 
trattament ġust u ekwu u mhu se jġarrbu l-ebda diskriminazzjoni meta mqabbel mal-
investituri Vjetnamiżi; jinnota li l-ftehim jipproteġi b'mod xieraq lill-investituri tal-UE 
minn esproprjazzjoni illeġittima;

4. Ifakkar li l-ICS tipprevedi l-istabbiliment ta' Tribunal tal-Investiment tal-Prim'Istanza 
Permanenti u Tribunal tal-Appell, li l-membri tagħhom jeħtieġ li jkollhom kwalifiki 
komparabbli għal dawk li għandhom imħallfin tal-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja, u 
għandhom juru għarfien espert fid-dritt internazzjonali pubbliku u mhux biss fid-dritt 
kummerċjali, u barra minn hekk jeħtieġ li jissodisfaw regoli stretti ta' indipendenza, 
imparzjalità, integrità u imġiba etika permezz ta' kodiċi ta' kondotta vinkolanti mfassal 
biex jipprevjeni kunflitti ta' interess diretti jew indiretti; 

5. Jilqa' bi pjaċir ir-regoli ta' trasparenza li japplikaw għall-proċedimenti quddiem it-
tribunali, li jinkludu dispożizzjonijiet li jiggarantixxu li d-dokumenti tal-każ ikunu 
disponibbli pubblikament, is-seduti ta' smigħ isiru fil-pubbliku, u l-partijiet interessati 
jitħallew iressqu l-kummenti tagħhom; jemmen li żieda fit-trasparenza tgħin biex 
titrawwem il-fiduċja pubblika fis-sistema, kif ukoll biex jiġi żgurat li l-aspetti kollha 
tad-drittijiet tal-bniedem u tal-iżvilupp sostenibbli jinstemgħu b'mod effettiv mit-
tribunali tal-investiment;

6. Jenfasizza li partijiet terzi, bħall-organizzazzjonijiet tax-xogħol u dawk ambjentali, 
jistgħu jikkontribwixxu fil-proċedimenti tal-ICS permezz ta' osservazzjonijiet amicus 
curiae; 

7. Jissottolinja li mhux se jkun possibbli ssir għażla opportunistika tal-ġurisdizzjoni u li se 
jiġu evitati proċedimenti multipli u paralleli;

8. Ifakkar li l-ftehim jirrappreżenta titjib fuq id-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tal-
investiment fis-CETA, peress li jinkorpora d-dispożizzjonijiet dwar obbligi għal ex 
imħallfin, kodiċi ta' kondotta li jipprevjeni kunflitti ta' interess u Tribunal ta' Appell li 
jiffunzjona bis-sħiħ fil-mument tal-konklużjoni tiegħu;

9. Jemmen li l-istabbiliment ta' Tribunal ta' Appell jista' jtejjeb il-kwalità u l-konsistenza 
tad-deċiżjonijiet meta mqabbel mas-sitwazzjoni kurrenti; 

10. Jinnota li l-Ftehim ta' Protezzjoni tal-Investiment bejn l-UE u l-Vjetnam (EVIPA) ma 
jinkludix kapitolu separat dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli, peress li dan tal-
aħħar japplika għall-investiment bis-saħħa tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-
Vjetnam (EUVFTA) li jilliberalizzah; jenfasizza li l-EVIPA jinkludi wkoll 
dispożizzjoni li tistabbilixxi rabta legali mal-FSK, kif ukoll referenzi speċifiċi fil-
preambolu tiegħu għall-valuri u l-prinċipji tal-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli kif 
minquxa fl-EUVFTA u għad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem;
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11. Jilqa' bi pjaċir id-deċiżjoni tal-Kunsill li jippubblika d-direttivi ta' negozjar tal-
20 ta' Marzu 2018 dwar il-MIC, u jistieden lill-Kunsill jippubblika d-direttivi ta' 
negozjar kollha preċedenti dwar il-ftehim ta' kummerċ u investiment;

12. Jenfasizza li dan il-ftehim se jissostitwixxi l-21 trattati bilaterali ta' investiment eżistenti 
bejn l-Istati Membri tal-UE u l-Vjetnam; iqis li dan jirrappreżenta pass importanti favur 
iż-żieda tal-leġittimità u l-aċċettazzjoni tar-reġim tal-investiment internazzjonali;

13. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli l-ħidma tagħha biex l-ICS ssir aktar aċċessibbli 
għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs);

14. Iqis li l-approvazzjoni ta' dan il-ftehim se jipproteġi bil-qawwa lill-investituri taż-żewġ 
naħat u lill-investimenti tagħhom filwaqt li jissalvagwardja d-drittijiet tal-gvernijiet li 
jirregolaw;

15. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni 
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni 
Esterna, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri kif ukoll lill-Gvern u lill-
Parlament tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam.


