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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 – punt b – punt i 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

i. teskludi s-servizzi pubbliċi u s-servizzi 

awdjoviżivi mill-kamp ta' applikazzjoni tal-

ftehim, tadotta approċċ kawt fir-rigward 

tas-servizzi kulturali, mingħajr 

preġudizzju għall-impenji tal-UE fil-

GATS; tfittex impenji ambizzjużi bejn il-

partijiet, is-setturi, u l-livelli tal-gvern, 

b'mod partikolari l-ftuħ ulterjuri ta' swieq 

barranin fir-rigward tal-akkwist pubbliku, 

it-telekomunikazzjonijiet, it-trasport, is-

servizzi finanzjarji u professjonali; 

i. teskludi s-servizzi pubbliċi u s-servizzi 

kulturali kollha mill-kamp ta' 

applikazzjoni tal-ftehim; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 – punt b – punt iv 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

tiċħad l-applikazzjoni ta' klawsoli ta' 

sospensjoni (standstill clause) u ta' 

aġġustament predefinit (ratchet clause) 

għall-impenji tal-aċċess tas-suq u tiċħad l-

applikazzjoni tagħhom għal setturi 

sensittivi, bħalma huma s-servizzi pubbliċi 

u kulturali, l-akkwist pubbliku, 

Modalità 4, it-trasport u s-servizzi 

finanzjarji; tippermetti biżżejjed 

flessibilità biex is-servizzi ta' interess 

ekonomiku ġenerali jerġgħu jaqgħu taħt 

kontroll pubbliku; iżżomm id-dritt tal-UE u 

l-Istati Membri li jibdlu l-iskeda ta' impenji 

tagħhom skont il-GATS; 

tiċħad l-applikazzjoni ta' klawsoli ta' 

sospensjoni (standstill clause) u ta' 

aġġustament predefinit (ratchet clause) 

kemm għall-impenji tal-aċċess tas-suq u 

kemm għall-impenji ta' trattament 

nazzjonali; tippermetti biżżejjed flessibilità 

biex is-servizzi ta' interess ekonomiku 

ġenerali jerġgħu jaqgħu taħt kontroll 

pubbliku; iżżomm id-dritt tal-UE u l-Istati 

Membri li jibdlu l-iskeda ta' impenji 

tagħhom skont il-GATS; 

Or. en 
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Paragrafu 1 – punt b – punt vi 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

tadotta approċċ ambizzjuż fil-Modalità 3 

billi tipprova tneħħi l-ostakli għall-

preżenza kummerċjali u l-istabbiliment li 

jimponu l-pajjiżi terzi, bħal limiti għall-

preżenza ta' kapital barrani u r-rekwiżit 

għall-impriża konġunta, li huwa ta' 

rilevanza kruċjali f'termini ta' żieda fit-

tkabbir tas-servizzi mogħtija permezz tal-

Modalità 1 u 4, filwaqt li jinżamm il-livell 

attwali ta' riżervi fl-UE kollha; 

tadotta approċċ kawt fil-Modalità 3, billi s-

setturi bħal dak tal-edukazzjoni, il-kura u 

servizzi primarji oħra għandhom ikunu 

biss taħt responsabbiltà pubblika; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 – punt b – punt xiia (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  xiia. tapooġġa dispożizzjonijiet li 

jillimitaw il-kompetizzjoni f'kuntratti 

pubbliċi jew li jintroduċu diskriminazzjoni 

fl-aġġudikazzjoni tagħhom, meta mfassla 

biex jinkoraġġixxu attivitajiet ta' negozju 

lokali, pereżempju permezz tal-użu ta' 

kwoti fir-rigward tal-kapaċità ta' 

produzzjoni lokali, ix-xogħol jew servizzi 

u materjali, kif isir minn ħafna partijiet 

fin-negozjati; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 – punt b – punt xiib (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  xiib. tiżgura li l-ftehim ma jillimitax l-

ispazju politiku disponibbli  biex wieħed 

jirreaġixxi għall-esperjenzi negattivi ta' 

liberalizzazzjoni u biex tintlaħaq id-

domanda demokratika għal regolazzjoni 

mill-ġdid (inkluża l-muniċipalizzazzjoni 

mill-ġdid); 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 – punt c – punt i 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

i. tiżgura flussi tad-data transkonfinali 

f'konformità mad-dritt universali għall-

privatezza; 

i. tiżgura flussi tad-data transkonfinali biss 

jekk dawn jikkonformaw mad-dritt 

universali għall-privatezza;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 – punt c – punt vii 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

tirrikonoxxi li l-innovazzjoni diġitali hija 

xprun tat-tkabbir ekonomiku u tal-

produttività fl-ekonomija kollha; tagħraf 

il-ħtieġa li l-flussi tad-data huma fattur 

kruċjali tal-ekonomija tas-servizzi, 

element essenzjali fil-katina tal-valur 

globali tal-kumpaniji ta' manifattura 

tradizzjonali u kritiċi għall-iżvilupp tas-

Suq Uniku Diġitali; tfittex, għalhekk, 

projbizzjoni komprensiva tar-rekwiżiti ta' 

lokalizzazzjoni furzata tad-data, u tiżgura 

li t-TiSA fih regoli li jgħoddu għall-

ġejjieni u jipprevjeni l-frammentazzjoni 

fid-dinja diġitali; tikkunsidra li rekwiżiti 

ta' lokalizzazzjoni furzata, li ġġiegħel lill-

fornituri tas-servizz jużaw l-infrastruttura 

lokali jew jistabbilixxu preżenza lokali 

bħala kundizzjoni ta' forniment ta' 

servizzi, jiskoraġġixxu l-investiment dirett 

barrani minn u lejn xi parti; tagħmel l-

aħjar li tista', għaldaqstant, biex trażżan 

prattiki bħal dawn sa fejn huwa possibbli 

ġewwa u barra l-Ewropa, filwaqt li 

takkomoda eżenzjonijiet meħtieġa bbażati 
fuq għanijiet pubbliċi leġittimi bħall-

protezzjoni tal-konsumatur u l-protezzjoni 

tad-drittijiet fundamentali; 

tirrikonoxxi li l-innovazzjoni diġitali hija 

xprun tat-tkabbir ekonomiku u tal-

produttività fl-ekonomija kollha; 

tikkunsidra li rekwiżiti ta' lokalizzazzjoni 

furzata jistgħu, taħt ċerti ċirkostanzi, 

ikunu neċessarji, ibbażati fuq għanijiet 

pubbliċi leġittimi bħall-protezzjoni tal-

konsumatur u l-protezzjoni tad-drittijiet 

fundamentali; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  viiia. topponi l-kunċett ta' prodotti u 

servizzi diġitali fil-liberalizzazzjoni tal-

kummerċ u, minflok, ittenni li ''id-

dimensjoni diġitali'' tal-prodotti u s-

servizzi teħtieġ li tiġi nnegozjata fil-

kuntest tal-klassifikazzjonijiet oriġinali 

rispettivi tagħhom; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 – punt d – punt i 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

i. tiżgura li xejn mhu se jipprevjeni lill-UE 

u l-Istati Membri tagħha milli jżommu, 

itejbu u japplikaw ir-regolamenti tax-

xogħol u dawk soċjali, ftehimiet kollettivi 

u leġiżlazzjoni dwar id-dħul ta' persuni 

fiżiċi, jew is-soġġorn temporanju, fl-

Unjoni jew f'territorju ta' Stat Membru, 

inklużi dawk il-miżuri meħtieġa li jiżguraw 

il-moviment ordinat ta' persuni naturali 

bejn il-fruntieri tagħha bħal, inter alia, l-

ammissjoni jew il-kundizzjonijiet għall-

ammissjoni għad-dħul; tiggarantixxi, 

f'konformità mad-Direttiva 96/71/KE dwar 

l-impjieg ta' ħaddiema, li t-termini u l-

kundizzjonijiet minimi ta' impjieg tal-pajjiż 

ospitanti huma applikabbli għal 

kwalunkwe fornitur tas-servizzi li jaċċessa 

lill-UE, illum u fil-ġejjieni; tiżgura li l-

ħaddiema kollha li jidħlu fl-Ewropa, 

irrispettivament mill-pajjiż tal-oriġini 

tagħhom, igawdu mill-istess drittijiet tax-

xogħol bħall-persuni nazzjonali fil-pajjiż 

ospitanti tagħhom u li jiġi rispettat il-

prinċipju ta' paga ugwali għal xogħol 

ugwali; tiżgura li t-tmien konvenzjonijiet 

fundamentali tal-Organizzazzjoni 

Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) jiġu 

rispettati mill-partijiet tat-TiSA; tappella 

i. tiżgura li xejn mhu se jipprevjeni lill-UE 

u l-Istati Membri tagħha milli jżommu, 

itejbu u japplikaw ir-regolamenti tax-

xogħol u dawk soċjali, ftehimiet kollettivi 

u leġiżlazzjoni dwar id-dħul ta' persuni 

fiżiċi, jew is-soġġorn temporanju, fl-

Unjoni jew f'territorju ta' Stat Membru, 

inklużi dawk il-miżuri meħtieġa li jiżguraw 

il-moviment ordinat ta' persuni naturali 

bejn il-fruntieri tagħha bħal, inter alia, l-

ammissjoni jew il-kundizzjonijiet għall-

ammissjoni għad-dħul; tiggarantixxi, 

f'konformità mad-Direttiva 96/71/KE dwar 

l-impjieg ta' ħaddiema, li t-termini u l-

kundizzjonijiet minimi ta' impjieg tal-pajjiż 

ospitanti huma applikabbli għal 

kwalunkwe fornitur tas-servizzi li jaċċessa 

lill-UE, illum u fil-ġejjieni; tiżgura li l-

ħaddiema kollha li jidħlu fl-Ewropa, 

irrispettivament mill-pajjiż tal-oriġini 

tagħhom, igawdu mill-istess drittijiet tax-

xogħol bħall-persuni nazzjonali fil-pajjiż 

ospitanti tagħhom u li jiġi rispettat il-

prinċipju ta' paga ugwali għal xogħol 

ugwali; tiżgura li t-tmien konvenzjonijiet 

fundamentali tal-Organizzazzjoni 

Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) jiġu 

rratifikati u implimentati b'mod effikaċi 
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lill-partijiet kollha biex jirratifikaw u 

jimplimentaw l-istandards prinċipali tal-

ILO u biex jippromwovu konvenzjonijiet 

tal-ILO u riżoluzzjonijiet tan-NU rilevanti 

oħrajn; tiżgura li fit-territorju tal-UE jiġu 

rispettati l-liġijiet tal-UE u tal-Istati 

Membri dwar ix-xogħol kif ukoll il-

ftehimiet kollettivi; issaħħaħ il-

mekkaniżmu ta' monitoraġġ u ta' infurzar 

tal-UE biex tiskoraġġixxi l-ksur; tħeġġeġ 

lill-Istati Membri jżidu r-riżorsi disponibbli 

għall-ispettorati tax-xogħol; tiġbor u 

tippreżenta b'urġenza informazzjoni 

dettaljata dwar l-għadd u t-tip ta' fornituri 

tas-servizz li bħalissa qed joperaw fl-UE 

skont il-Modalità 4, inkluż it-tul tal-

permanenza tagħhom; tiżgura aċċess 

transkonfinali ħafna aktar effiċjenti għad-

data fi ħdan l-UE fil-futur; tinkludi 

klawsola ta' sikurezza li tipprevjeni lill-

kumpaniji milli jevitaw jew idgħajfu d-dritt 

li tittieħed azzjoni industrijali permezz tal-

użu ta' ħaddiema minn pajjiżi terzi matul 

in-negozjati dwar ftehimiet kollettivi u 

tilwim industrijali, u li l-parteċipanti tat-

TiSA jitħallew japplikaw kwalunkwe 

salvagwardja neċessarja f'każ li ssir 

pressjoni fuq il-pagi domestiċi, jiġi 

pperikolat id-dritt tal-ħaddiema domestiċi 

jew jinkisru xi standards oħra miftiehma, 

f'konformità mal-limitazzjonijiet stabbiliti 

fl-Artikolu X tal-GATS; tħeġġeġ lill-

partijiet kontraenti kollha jikkonformaw 

mal-linji gwida tal-OECD għall-impriżi 

multinazzjonali; 

mill-partijiet tat-TiSA; tappella lill-partijiet 

kollha biex jirratifikaw u jimplimentaw l-

istandards prinċipali tal-ILO u biex 

jippromwovu konvenzjonijiet tal-ILO u 

riżoluzzjonijiet tan-NU rilevanti oħrajn; 

tiżgura li fit-territorju tal-UE jiġu rispettati 

l-liġijiet tal-UE u tal-Istati Membri dwar 

ix-xogħol kif ukoll il-ftehimiet kollettivi; 

issaħħaħ il-mekkaniżmu ta' monitoraġġ u 

ta' infurzar tal-UE biex tiskoraġġixxi l-

ksur; tħeġġeġ lill-Istati Membri jżidu r-

riżorsi disponibbli għall-ispettorati tax-

xogħol; tiġbor u tippreżenta b'urġenza 

informazzjoni dettaljata dwar l-għadd u t-

tip ta' fornituri tas-servizz li bħalissa qed 

joperaw fl-UE skont il-Modalità 4, inkluż 

it-tul tal-permanenza tagħhom; tiżgura 

aċċess transkonfinali ħafna aktar effiċjenti 

għad-data fi ħdan l-UE fil-futur; tinkludi 

klawsola ta' sikurezza li tipprevjeni lill-

kumpaniji milli jevitaw jew idgħajfu d-dritt 

li tittieħed azzjoni industrijali permezz tal-

użu ta' ħaddiema minn pajjiżi terzi matul 

in-negozjati dwar ftehimiet kollettivi u 

tilwim industrijali, u li l-parteċipanti tat-

TiSA jitħallew japplikaw kwalunkwe 

salvagwardja neċessarja f'każ li ssir 

pressjoni fuq il-pagi domestiċi, jiġi 

pperikolat id-dritt tal-ħaddiema domestiċi 

jew jinkisru xi standards oħra miftiehma, 

f'konformità mal-limitazzjonijiet stabbiliti 

fl-Artikolu X tal-GATS; tħeġġeġ lill-

partijiet kontraenti kollha jikkonformaw 

mal-linji gwida tal-OECD għall-impriżi 

multinazzjonali; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 – punt d – punt iii 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

tagħraf l-anness tal-Modalità 4 bħala 

interess offensiv għall-Ewropa, peress li l-

professjonisti tal-UE huma edukati tajjeb u 

mobbli u l-kumpaniji tal-UE għandhom 

dejjem aktar bżonn il-ħiliet speċifiċi ta' 

professjonisti barranin fl-Ewropa u tal-

persunal tagħhom barra l-Ewropa, sabiex 

jappoġġaw l-istabbilment ta' attivitajiet ta' 

negozju ġodda; tiżgura li din il-mobilità 

tkun vantaġġjuża mhux biss għall-

kumpaniji Ewropej iżda wkoll għall-

ħaddiema Ewropej; 

tagħraf l-anness tal-Modalità 4 bħala 

interess offensiv għall-Ewropa, peress li l-

professjonisti tal-UE huma edukati tajjeb u 

mobbli u l-kumpaniji tal-UE għandhom 

dejjem aktar bżonn il-ħiliet speċifiċi ta' 

professjonisti barranin fl-Ewropa u tal-

persunal tagħhom barra l-Ewropa, sabiex 

jappoġġaw l-istabbilment ta' attivitajiet ta' 

negozju ġodda; tiżgura li din il-mobilità 

tkun vantaġġjuża mhux biss għall-

kumpaniji Ewropej iżda wkoll għall-

ħaddiema Ewropej; tirrikonoxxi li l-pajjiżi 

li qed jiżviluppaw jaf ikollhom bżonn tal-

opportunità li jipproteġu l-professjonisti 

tas-sengħa u dawk kwalifikati tagħhom; 

titlob għalhekk li ma tiġi introdotta l-ebda 

projbizzjoni ġenerali fuq l-applikazzjoni 

ta' testijiet tal-ħtiġijiet ekonomiċi; 

Or. en 

 

 


