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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO NÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União 
Europeia, do Acordo de Proteção dos Investimentos entre a União Europeia e os seus 
Estados-Membros, por um lado, e a República Socialista do Vietname, por outro
(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358M(NLE))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho (05931/2019),

– Tendo em conta a proposta de Acordo de Proteção dos Investimentos entre a União 
Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República Socialista do 
Vietname, por outro (05932/2019),

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos do 
artigo 207.º, n.º 4 e do artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), subalínea v), do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) (C9-0020/2019),

– Tendo em conta as diretrizes de negociação de 23 de abril de 2007 para um acordo de 
comércio livre (ACL) com os países membros da Associação das Nações do Sudeste 
Asiático (ASEAN), que foram completadas em outubro de 2013 a fim de incluir a 
proteção dos investimentos,

– Tendo em conta a decisão de 22 de dezembro de 2009 de prosseguir negociações 
bilaterais sobre um ACL com os países membros da ASEAN, 

– Tendo em conta que o Acordo-Quadro Global de Parceria e Cooperação (APC) entre a 
União Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República Socialista do 
Vietname, por outro, assinado em Bruxelas em 27 de junho de 2012 e que entrou em 
vigor em outubro de 20161,

– Tendo em conta a sua resolução, de 6 abril de 2011, sobre o futuro da política europeia 
em matéria de investimento internacional2,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1219/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 12 de dezembro de 2012, que estabelece disposições transitórias para os 
acordos bilaterais de investimento entre os Estados-Membros e os países terceiros3,

– Tendo em conta a sua resolução, de 28 de junho de 2016, sobre uma nova estratégia 
inovadora e orientada para o futuro em matéria de comércio e investimento4,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Comércio para todos – Rumo 
a uma política mais responsável em matéria de comércio e de investimento»5,

1 JO L 329 de 3.12.2016, p. 8.
2 JO C 296E de 2.10.2012, p. 34.
3 JO L 351 de 20.12.2012, p. 40.
4 JO C 101 de 16.3.2018, p. 30.
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf
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– Tendo em conta o parecer 2/156 do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 16 de 
maio de 2017, nos termos do artigo 218.º, n.º 11, do TFUE, solicitado pela Comissão 
Europeia em 10 de julho de 2015,

– Tendo em conta a sua resolução, de 9 de junho de 2016, sobre o Vietname7,

– Tendo em conta a sua resolução, de 14 de dezembro de 2017, sobre a liberdade de 
expressão no Vietname, nomeadamente o caso de Nguyen Van Hoa8,

– Tendo em conta a sua resolução, de 15 de novembro de 2018, sobre o Vietname, 
nomeadamente a situação dos prisioneiros políticos9,

– Tendo em conta a decisão da Provedora de Justiça Europeia, de 26 de fevereiro de 2016, 
no caso 1409/2014/MHZ sobre o facto de a Comissão Europeia não ter realizado uma 
avaliação do impacto em matéria de direitos humanos antes da celebração do ACL 
UE-Vietname10, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 4 de outubro de 2018, sobre o contributo da UE 
para um instrumento vinculativo sobre empresas transnacionais no âmbito dos direitos 
humanos11,

– Tendo em conta as regras de transparência da arbitragem entre os investidores e o 
Estado baseada nos tratados, da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial 
Internacional (CNUDCI)12,

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia (TUE), nomeadamente o título V sobre a 
ação externa da União,

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), 
nomeadamente a parte V, títulos I, II e V, e especificamente o artigo 207.º, em 
conjugação com o artigo 218.º, n.º 6, alínea a), subalínea v),

– Tendo em conta a sua resolução legislativa, de...13, sobre o projeto de decisão do 
Conselho,

– Tendo em conta o artigo 105.º, n.º 2, do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Comércio Internacional (A9-0000/2019),

A. Considerando que a UE é o principal destinatário e a principal fonte de investimento 
direto estrangeiro (IDE) a nível mundial;

B. Considerando que a UE ocupa o 5.º lugar num total de 80 investidores diretos 

6 Parecer 2/15 do Tribunal de Justiça de 16 de maio de 2017, ECLI:EU:C: 2017:376.
7 JO C 86 de 6.3.2018, p. 122.
8 JO C 369 de 11.10.2018, p. 73.
9 Textos aprovados, P8_TA(2018)0459. 
10 https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
11 Textos aprovados, P8_TA(2018)0382.
12 https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/rules-on-transparency/Rules-on-Transparency-E.pdf
13 Textos Aprovados, P8_TA(0000)0000.

https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
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estrangeiros no Vietname;

C. Considerando que o Vietname constitui uma economia pujante com uma classe média 
que regista o crescimento mais rápido da ASEAN e uma mão de obra jovem e dinâmica, 
uma elevada taxa de alfabetização e elevados níveis de educação, salários 
comparativamente baixos, uma boa conectividade e uma localização central no seio da 
ASEAN;

D. Considerando que, em 2017, o Vietname beneficiou de investimento direto estrangeiro 
equivalente a 8 % do seu PIB, mais do que o dobro da taxa recebida por economias de 
igual dimensão na região;

E. Congratula-se com o facto de o ambiente comercial, empresarial e de investimento ter 
melhorado de forma significativa no Vietname ao longo das últimas décadas;

F. Considerando que estão atualmente em vigor mais de 3 000 tratados internacionais em 
matéria de investimento e que os Estados-Membros da UE são parte em cerca de 1 400; 

G. Considerando que este é o segundo «acordo único de proteção dos investimentos» 
celebrado entre a UE e um país terceiro no seguimento de debates entre as instituições 
europeias sobre a nova arquitetura dos ACL da UE, com base no parecer 2/15 do 
Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) de 16 de maio de 2017;

H. Considerando que o acordo se baseia nas disposições em matéria de proteção dos 
investimentos incluídas no Acordo Económico e Comercial Global UE-Canadá 
(CETA), que foi ratificado pelo Parlamento em 15 de fevereiro de 2017;

I. Considerando que o acordo substituirá e revogará os atuais tratados bilaterais de 
investimento entre 21 Estados-Membros e o Vietname, que não incluem a nova 
abordagem da UE em matéria de proteção do investimento e o respetivo mecanismo de 
execução, o sistema de tribunais de investimento;

J. Considerando que, em 30 de abril de 2019, o TJUE decidiu que o mecanismo de 
resolução de litígios entre investidores e Estados previsto pelo CETA é compatível com 
o direito da UE14; 

K. Considerando que as Partes assumiram o compromisso de prosseguir a instituição de 
um tribunal multilateral de investimento, uma iniciativa fortemente apoiada pelo 
Parlamento;

L. Considerando que, em 20 de março de 2018, o Conselho adotou as diretrizes que 
autorizam a Comissão a negociar, em nome da UE, uma convenção que institui um 
tribunal multilateral de investimento; que essas diretrizes de negociação foram tornadas 
públicas;

1. Acolhe com agrado a nova abordagem da UE em matéria de proteção do investimento e 
o respetivo mecanismo de execução (sistema de tribunais de investimento), que 
substituiu o mecanismo de resolução de litígios entre investidores e Estados; sublinha o 

14 Parecer 1/17 do Tribunal de Justiça de 30 de abril de 2019.
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facto de o sistema de tribunais de investimento representar um mecanismo de resolução 
em matéria de investimento moderno, inovador e renovado; assinala que este sistema 
constitui uma alteração significativa do nível de proteção concedido aos investidores e 
do modo como os litígios entre os investidores e o Estado são resolvidos;

2. Observa que o acordo garantirá um elevado nível de proteção dos investimentos e 
segurança jurídica, salvaguardando ao mesmo tempo o direito das Partes a regulamentar 
e a prosseguir objetivos políticos legítimos, tais como a saúde pública e a proteção do 
ambiente; sublinha que o acordo assegurará a transparência e a responsabilização;

3. Salienta que o acordo garante que os investidores da UE no Vietname beneficiarão de 
um tratamento justo e equitativo e não serão discriminados em relação aos investidores 
vietnamitas; assinala que o acordo assegura uma proteção adequada dos investidores da 
UE contra expropriações ilegais;

4. Recorda que o sistema de tribunais de investimento pretende criar um tribunal de 
investimento de primeira instância permanente e um tribunal de recurso, cujos membros 
terão de ter qualificações comparáveis às dos juízes do Tribunal Internacional de 
Justiça, terão de demonstrar conhecimentos especializados de direito internacional 
público e não apenas de direito comercial, para além de cumprir regras estritas em 
matéria de independência, imparcialidade, integridade e comportamento ético mediante 
um código de conduta vinculativo destinado a evitar, direta ou indiretamente, os 
conflitos de interesses; 

5. Congratula-se com as regras de transparência aplicáveis aos processos perante os 
tribunais, que incluem disposições que asseguram que os documentos processuais 
estejam disponíveis publicamente, que as audiências sejam abertas ao público e que seja 
permitido às partes interessadas apresentar observações; considera que o aumento da 
transparência vai ajudar à confiança do público no sistema, bem como garantir que os 
aspetos relacionados com os direitos humanos e o desenvolvimento sustentável sejam 
realmente ouvidos pelos tribunais de investimento;

6. Salienta que terceiros como as organizações laborais e ambientais podem contribuir 
para os processos do sistema de tribunais do investimento através de informações 
amicus curiae; 

7. Sublinha que não será possível procurar o foro mais favorável e que se evitarão 
processos múltiplos e paralelos;

8. Recorda que o acordo representa uma melhoria das disposições em matéria de proteção 
dos investimentos constantes do CETA, uma vez que no momento da sua celebração 
contém disposições relativas às obrigações dos antigos juízes, um código de conduta 
para prevenir os conflitos de interesses e um tribunal de recurso plenamente funcional;

9. Considera que a criação de um tribunal de recurso pode melhorar a qualidade e a 
coerência das decisões, em comparação com a situação atual; 

10. Observa que o Acordo de Proteção dos Investimentos entre a UE e o Vietname 
(APIUEV) não contém um capítulo separado sobre comércio e desenvolvimento 
sustentável, uma vez que este se aplica ao investimento ao abrigo do Acordo de 



PR\1190682PT.docx 7/7 PE642.888v01-00

PT

Comércio Livre entre a UE e o Vietname (ACMUEV) que o liberaliza; salienta que o 
APIUEV também contém uma disposição que estabelece uma ligação legal ao APC, 
bem como referências específicas aos valores e princípios em matéria de comércio e 
desenvolvimento sustentável consagrados no ACMUEV e na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos;

11. Acolhe com agrado a decisão do Conselho de tornar públicas as diretrizes de 
negociação de 20 de maio de 2018 relativas ao tribunal multilateral de investimento e 
exorta o Conselho a tornar públicas todas as anteriores diretrizes de negociação relativas 
a acordos de comércio e investimento;

12. Sublinha que este acordo irá substituir os 21 tratados bilaterais de investimento 
existentes entre Estados-Membros e o Vietname; considera que esta medida representa 
um passo importante no sentido do reforço da legitimidade e da aceitação do regime de 
investimento internacional;

13. Incentiva a Comissão a prosseguir os seus trabalhos no sentido de tornar o sistema de 
tribunais do investimento mais acessível às pequenas e médias empresas (PME);

14. Considera que a aprovação deste acordo protegerá fortemente os investidores e os seus 
investimentos em ambos os lados, preservando a capacidade dos governos para legislar;

15. Encarrega o seu presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
à vice-presidente da Comissão/alta representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança, ao Serviço Europeu para a Ação Externa, aos 
governos e parlamentos dos Estados-Membros, bem como ao governo e ao parlamento 
da República Socialista do Vietname.


