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10. Jappoġġa l-approfondiment 

ulterjuri tar-relazzjonijiet kummerċjali u ta' 

investiment bejn l-UE u l-Korea, 

partikolarment il-Kapitolu dwar l-

Investiment tal-Ftehim; jistenna li d-

diffikultajiet li jikkonċernaw il-kapitolu 

dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli 

jiġu solvuti qabel in-negozjati dwar il-

Kapitolu dwar l-Investiment; jappoġġa l-

parteċipazzjoni tal-partijiet għall-Ftehim 

fil-ħolqien ta' aktar tkabbir ekonomiku u 

żvilupp sostenibbli għall-benefiċċju taċ-

ċittadini tal-UE u tal-Korea; jistieden lill-

Kummissjoni u lill-Gvern tar-Repubblika 

tal-Korea biex ma jużawx il-metodu tal-

ISDS l-antik fl-eventwalità ta' negozjati 

dwar kapitolu fuq l-investiment, iżda biex 

minflok jibnu fuq Sistema ta' Qorti tal-

Investiment ġdida proposta mill-

Kummissjoni, u jappella lill-Kummissjoni 

sabiex tiżviluppa sistema ta' qorti tal-

investiment multilaterali fuq il-perjodu 

twil li potenzjalment tieħu post il-

mekkaniżmi ta' riżoluzzjoni tat-tilwim fl-

FTAs attwali u fil-ġejjieni; 

10. Jappoġġa l-approfondiment 

ulterjuri tar-relazzjonijiet kummerċjali u ta' 

investiment bejn l-UE u l-Korea, 

partikolarment il-Kapitolu dwar l-

Investiment tal-Ftehim; jistenna li d-

diffikultajiet li jikkonċernaw il-kapitolu 

dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp Sostenibbli 

jiġu solvuti qabel in-negozjati dwar il-

Kapitolu dwar l-Investiment; jappoġġa l-

parteċipazzjoni tal-partijiet għall-Ftehim 

fil-ħolqien ta' aktar tkabbir ekonomiku u 

żvilupp sostenibbli għall-benefiċċju taċ-

ċittadini tal-UE u tal-Korea; 
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11. Jisħaq fuq l-importanza li l-

kooperazzjoni internazzjonali tissaħħaħ 

aktar fil-qafas internazzjonali, fil-livelli 

multilaterali, plurilaterali u reġjonali, fil-

kuntest tad-WTO, bħal fir-rigward tan-

negozjati dwar il-Ftehim dwar il-Beni 

Ambjentali (EGA) u tal-Ftehim dwar il-

Kummerċ fis-Servizzi (TISA); 

imħassar 
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