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Kunsiderazzjoni 7a (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 – wara li kkunsidra l-pożizzjoni 

tiegħu fl-ewwel qari tat-

8 ta' Settembru 2015 dwar il-proposta 

għal direttiva tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill dwar l-ikklonjar ta' annimali 

tal-ispeċi bovina, porċina, ovina, kaprina 

u ekwina miżmuma u riprodotti għal 

skopijiet ta' biedja1, 

______ 

 
1 ĠU C 316, 22.9.2017, p. 278. 

Or. en 
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Il-mandat ta' negozjar għal negozjati kummerċjali ma' New Zealand 

2017/2193(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa J 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

J. billi New Zealand huwa parti min-

negozjati konklużi għal Sħubija Trans-

Paċifika (TPP), li l-futur tagħha għadu 

inċert, u min-negozjati li għaddejjin 

bħalissa dwar Sħubija Ekonomika 

Komprensiva Reġjonali (RCEP) fil-Lvant 

tal-Asja, li tgħaqqad flimkien lill-aktar 

sħab kummerċjali importanti tiegħu; billi 

New Zealand kellu ftehim ta' kummerċ 

ħieles maċ-Ċina sa mill-2008; 

J. billi New Zealand huwa parti min-

negozjati konklużi għal Sħubija Trans-

Paċifika (TPP), li l-futur tagħha għadu 

inċert, u min-negozjati li għaddejjin 

bħalissa dwar Sħubija Ekonomika 

Komprensiva Reġjonali (RCEP) fil-Lvant 

tal-Asja, li tgħaqqad flimkien lill-aktar 

sħab kummerċjali importanti tiegħu; billi 

New Zealand kellu ftehim ta' kummerċ 

ħieles maċ-Ċina sa mill-2008, li 

sussegwentement jista' sservi ta' pont 

għall-importazzjoni ta' prodotti Ċiniżi fl-

UE; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 9 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

9. Jistieden lill-Kunsill jawtorizza lill-

Kummissjoni biex tiftaħ negozjati għal 

ftehim ta' kummerċ u investiment ma' New 

Zealand abbażi tal-eżitu tal-eżerċizzju ta' 

identifikazzjoni bikrija, ir-

rakkomandazzjonijiet stipulati f'din ir-

riżoluzzjoni, il-valutazzjoni tal-impatt u 

miri ċari; 

9. Jistieden lill-Kunsill jawtorizza lill-

Kummissjoni biex tiftaħ negozjati għal 

ftehim ta' kummerċ u investiment ma' New 

Zealand abbażi tal-eżitu tal-eżerċizzju ta' 

identifikazzjoni bikrija, ir-

rakkomandazzjonijiet stipulati f'din ir-

riżoluzzjoni, il-valutazzjoni tal-impatt u 

miri ċari, filwaqt li jitqiesu l-konsegwenzi 

ta' ftehim kummerċjali bħal dan għall-

ekonomiji ta' kull Stat Membru; 

Or. en 
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Paragrafu 12 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

12. Jistieden lill-Kummissjoni, meta 

tippreżenta l-ftehimiet iffinalizzati għall-

iffirmar u l-konklużjoni, u lill-Kunsill, 

meta jiddeċiedi dwar l-iffirmar u l-

konklużjoni, biex jirrispettaw b'mod sħiħ 

id-distribuzzjoni tal-kompetenzi bejn l-UE 

u l-Istati Membri tagħha; 

12. Jistieden lill-Kummissjoni, meta 

tippreżenta l-ftehimiet iffinalizzati għall-

iffirmar u l-konklużjoni, u lill-Kunsill, 

meta jiddeċiedi dwar l-iffirmar u l-

konklużjoni, biex jirrispettaw b'mod sħiħ 

id-distribuzzjoni tal-kompetenzi bejn l-UE 

u l-Istati Membri tagħha u biex jirrispettaw 

l-kostituzzjonijiet u d-deċiżjonijiet tal-

Istati Membri; 

Or. en 
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Paragrafu 13 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

13. Jistieden lill-Kummissjoni tmexxi 

n-negozjati bl-iktar mod trasparenti 

possibbli, bla ma timmina l-pożizzjoni tan-

negozjar tal-Unjoni, u filwaqt li jiġi 

garantit mill-inqas il-livell ta' trasparenza u 

konsultazzjoni pubblika implimentat għas-

Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' 

Investiment mal-Istati Uniti tal-Amerka 

permezz ta' djalogu kostanti mas-sħab 
soċjali u s-soċjetà ċivili, u tirrispetta bis-

sħiħ l-aħjar prattiki kif stabbilit f'negozjati 

oħra; jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni li 

tippubblika r-rakkomandazzjonijiet kollha 

tagħha għad-direttivi ta' negozjati għal 

ftehimiet ta' kummerċ, u jqis li dan 

jikkostitwixxi preċedent pożittiv; iħeġġeġ 

lill-Kunsill isegwi dan l-eżempju u 

jippubblika d-direttivi ta' negozjati 

immedjatament wara l-adozzjoni tagħhom; 

13. Jistieden lill-Kummissjoni tmexxi 

n-negozjati u żżid it-trasparenza tagħha, 

bla ma timmina l-pożizzjoni tan-negozjar 

tal-Unjoni, u filwaqt li jiġi garantit mill-

inqas il-livell ta' trasparenza u 

konsultazzjoni pubblika implimentat għas-

Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' 

Investiment mal-gvernijiet nazjonali, 

filwaqt li tinvolvi bis-sħiħ lill-parlamenti 

nazzjonali fil-proċess tat-teħid ta' 

deċiżjonijiet u tagħtihom aċċess għad-

dokumenti kollha tan-negozjati; jiġbed l-

attenzjoni dwar l-importanza tas-sħab 
soċjali u s-soċjetà ċivili, u li jiġu rrispettati 

bis-sħiħ l-aħjar prattiki kif stabbilit 

f'negozjati oħra; jilqa' l-inizjattiva tal-

Kummissjoni li tippubblika r-

rakkomandazzjonijiet kollha tagħha għad-

direttivi ta' negozjati għal ftehimiet ta' 

kummerċ, u jqis li dan jikkostitwixxi 

preċedent pożittiv; iħeġġeġ lill-Kunsill 

isegwi dan l-eżempju u jippubblika d-

direttivi ta' negozjati immedjatament wara 

l-adozzjoni tagħhom; 

Or. en 
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Paragrafu 15 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

15. Jenfasizza li ftehim ambizzjuż irid 

jindirizza, b'mod sinifikattiv, l-investiment, 

il-kummerċ fi prodotti u servizzi (abbażi 

tar-rakkomandazzjonijiet reċenti tal-

Parlament Ewropew fir-rigward tal-ispazju 

politiku u s-setturi sensittivi), id-dwana u l-

faċilitazzjoni tal-kummerċ, id-

diġitalizzazzjoni, il-kummerċ elettroniku u 

l-protezzjoni tad-data, ir-riċerka dwar it-

teknoloġija u l-appoġġ għall-innovazzjoni, 

l-akkwist pubbliku, l-enerġija, l-intrapriżi 

tal-Istat, il-kompetizzjoni, l-iżvilupp 

sostenibbli, kwistjonijiet regolatorji, 

bħalma huma l-istandards sanitarji u 

fitosanitarji ta' kwalità għolja u normi 

oħrajn fi prodotti agrikoli u tal-ikel 

mingħajr ma jiddgħajfu l-istandards għoljin 

tal-UE, l-impenji soda u infurzabbli dwar l-

istandards tax-xogħol u ambjentali, u l-

ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-

korruzzjoni, filwaqt li jibqgħu fi ħdan l-

ambitu tal-kompetenza esklużiva tal-

Unjoni, u dan kollu fl-istess waqt li 

tingħata attenzjoni speċjali għall-ħtiġijiet 

tal-mikrointrapriżi u l-SMEs; 

15. Jenfasizza li ftehim ambizzjuż irid 

jindirizza, b'mod sinifikattiv, l-investiment, 

il-kummerċ fi prodotti u servizzi (abbażi 

tar-rakkomandazzjonijiet reċenti tal-

Parlament Ewropew fir-rigward tal-ispazju 

politiku u s-setturi sensittivi), id-dwana u l-

faċilitazzjoni tal-kummerċ, id-

diġitalizzazzjoni, il-kummerċ elettroniku u 

l-protezzjoni tad-data, ir-riċerka dwar it-

teknoloġija u l-appoġġ għall-innovazzjoni, 

il-kompetizzjoni, l-iżvilupp sostenibbli, 

kwistjonijiet regolatorji, bħalma huma l-

istandards sanitarji u fitosanitarji ta' kwalità 

għolja u normi oħrajn fi prodotti agrikoli u 

tal-ikel mingħajr ma jiddgħajfu l-istandards 

għoljin tal-UE, l-impenji soda u infurzabbli 

dwar l-istandards tax-xogħol u ambjentali, 

u l-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-

korruzzjoni, filwaqt li jibqgħu fi ħdan l-

ambitu tal-kompetenza esklużiva tal-

Unjoni, u dan kollu fl-istess waqt li 

tingħata attenzjoni speċjali għall-ħtiġijiet 

tal-mikrointrapriżi u l-SMEs; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 15a. Jitlob lill-Kummissjoni 

tistabbilixxi approċċ uniformi għall-

agrikoltura u tippubblika l-analiżijiet 

tagħha mill-aktar fis possibbli, u b'hekk 

tippermetti li ssir valutazzjoni oġġettiva 

dwar il-vantaġġi u l-iżvantaġġi potenzjali 

għall-produtturi Ewropej, inkluża stima 

tal-impatt fuq l-impjiegi u tal-

introduzzjoni possibbli ta' għajnuna 

speċifika għall-ktajjen tal-provvista 

Ewropej; 

Or. en 



 

AM\1137759MT.docx  PE611.510v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

19.10.2017 A8-0312/12 

Emenda  12 

France Jamet, Edouard Ferrand, Matteo Salvini, Georg Mayer 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Rapport A8-0312/2017 

Daniel Caspary 

Il-mandat ta' negozjar għal negozjati kummerċjali ma' New Zealand 

2017/2193(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 20 – punt a 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

a) il-liberalizzazzjoni tal-kummerċ fi 

prodotti u servizzi u l-opportunitajiet ta' 

aċċess għas-suq reali għaż-żewġ naħat fis-

swieq tal-prodotti u tas-servizzi ta' xulxin 

permezz tal-eliminazzjoni ta' ostakli 

regolatorji bla bżonn, filwaqt li jkun żgurat 

li xejn fil-ftehim ma jipprevjeni lil 

kwalunkwe naħa milli tirregola, b'mod 

proporzjonat, bl-għan li jinkisbu objettivi 

ta' politika leġittimi; dan il-ftehim (i) ma 

jridx jimpedixxi l-partijiet milli 

jiddefinixxu, jirregolaw, jipprovdu u 

jappoġġjaw servizzi fl-interess ġenerali u 

jrid jinkludi dispożizzjonijiet espliċiti dwar 

dan; (ii) ma jridx jitlob lill-gvernijiet 

jipprivatizzaw xi servizz jew iwaqqaf lill-

gvernijiet milli jespandu l-firxa ta' servizzi 

li jipprovdu lill-pubbliku; (iii) ma jridx 

iwaqqaf lill-gvernijiet milli jerġgħu jġibu 

taħt kontroll pubbliku dawk is-servizzi li 

gvernijiet kienu għażlu li jipprivatizzaw 

preċedentement bħall-ilma, l-edukazzjoni, 

is-servizzi soċjali u tas-saħħa, jew inaqqas 

l-istandards għolja tas-saħħa, tal-ikel, tal-

konsumatur, tal-ambjent, tax-xogħol u tas-

sikurezza fl-UE jew jillimita l-

finanzjament pubbliku tal-arti u l-kultura, 

tal-edukazzjoni, tas-servizzi soċjali u tas-

saħħa bħalma ġara bi ftehimiet ta' 

kummerċ preċedenti; jenħtieġ li l-impenji 

jsiru abbażi tal-Ftehim Ġenerali dwar il-

a) il-liberalizzazzjoni tal-kummerċ fi 

prodotti u servizzi u l-opportunitajiet ta' 

aċċess għas-suq reali għaż-żewġ naħat fis-

swieq tal-prodotti u tas-servizzi ta' xulxin 

permezz tal-eliminazzjoni ta' ostakli 

regolatorji bla bżonn, filwaqt li jkun żgurat 

li xejn fil-ftehim ma jipprevjeni lil 

kwalunkwe naħa milli tirregola, b'mod 

proporzjonat, bl-għan li jinkisbu objettivi 

ta' politika leġittimi; dan il-ftehim (i) ma 

jridx jimpedixxi l-partijiet milli 

jiddefinixxu, jirregolaw, jipprovdu u 

jappoġġjaw servizzi fl-interess ġenerali u 

jrid jinkludi dispożizzjonijiet espliċiti dwar 

dan; (ii) ma jridx jitlob lill-gvernijiet 

jipprivatizzaw xi servizz jew iwaqqaf lill-

gvernijiet milli jespandu l-firxa ta' servizzi 

li jipprovdu lill-pubbliku; (iii) ma jridx 

iwaqqaf lill-gvernijiet milli jerġgħu jġibu 

taħt kontroll pubbliku dawk is-servizzi li 

gvernijiet kienu għażlu li jipprivatizzaw 

preċedentement bħall-ilma, l-edukazzjoni, 

is-servizzi soċjali u tas-saħħa, jew inaqqas 

l-istandards għolja tas-saħħa, tal-ikel, tal-

konsumatur, tal-ambjent, tax-xogħol u tas-

sikurezza fl-UE jew jillimita l-

finanzjament pubbliku tal-arti u l-kultura, 

tal-edukazzjoni, tas-servizzi soċjali u tas-

saħħa bħalma ġara bi ftehimiet ta' 

kummerċ preċedenti; jenħtieġ li l-impenji 

jsiru abbażi tal-Ftehim Ġenerali dwar il-
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Kummerċ fis-Servizzi (GATS); jenfasizza, 

f'dan ir-rigward, li l-istandards meħtieġa 

mill-produtturi Ewropej iridu jiġu 

ppreżervati; 

Kummerċ fis-Servizzi (GATS); jenfasizza, 

f'dan ir-rigward, li l-istandards meħtieġa 

mill-produtturi Ewropej iridu jiġu 

ppreżervati, partikolarment is-salvagwardja 

tas-suq tal-biedja Ewropew; 

Or. en 
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Paragrafu 20 – punt fa (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 fa) kapitolu dedikat li jqis il-ħtiġijiet u 

l-interessi tal-bdiewa Ewropej, ladarba l-

eliminazzjoni tal-ostakli tarriffarji u 

mhux tarriffarji se tikkawża ċertu 

ammont ta' ħsara lill-għajxien tagħhom; 

jirrimarka li n-New Zealand għandu 

settur agrikolu kompetittiv ħafna u 

orjentat lejn l-esportazzjoni; itenni li, 

bħala medja, il-farms hemmhekk huma 

akbar minn dawk Ewropej; jenfasizza, 

għalhekk, li, għan-New Zealand mingħajr 

dubju se jkun prijorità li jiżgura aċċess 

akbar għas-suq vast tal-UE permezz tat-

tneħħija jew it-tnaqqis tal-ostakli tariffarji 

u mhux tariffarji f'dan is-settur; huwa 

tal-fehma, għaldaqstant, li fir-rigward tal-

prodotti agrikoli l-aktar sensittivi, bħaċ-

ċanga, il-vitella, il-laħam tan-nagħaġ, iċ-

ċereali, il-prodotti tal-ħalib jew zokkor 

speċjali, l-UE għandha żżomm lura milli 

tieħu impenji li jkunu xi jkunu; 

Or. en 
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Paragrafu 20 – punt j 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

j) miżuri b'saħħithom u infurzabbli li 

jkopru r-rikonoxximent u l-protezzjoni tad-

drittijiet ta' proprjetà intellettwali, inklużi l-

indikazzjonijiet ġeografiċi għall-inbejjed u 

x-xorb spirituż u għal prodotti agrikoli u 

tal-ikel oħrajn; proċeduri doganali 

simplifikati u regoli ta' oriġini sempliċi u 

flessibbli adatti għal dinja kumplessa ta' 

ktajjen ta' valur mondjali, inkluż f'termini 

ta' tisħiħ fit-trasparenza u r-responsabbiltà 

fi ħdanhom, u filwaqt li jkunu applikati 

kulmeta jkun possibbli regoli ta' oriġini 

multilaterali jew f'każijiet oħra regoli ta' 

oriġini mhux ta' piż bħal "bidla fis-

subintestatura tariffarja"; 

j) miżuri b'saħħithom u infurzabbli li 

jkopru r-rikonoxximent u l-protezzjoni tad-

drittijiet ta' proprjetà intellettwali, inklużi l-

indikazzjonijiet ġeografiċi għall-inbejjed u 

x-xorb spirituż u għal prodotti agrikoli u 

tal-ikel oħrajn, filwaqt li jinnota li l-

mekkaniżmu ta' "koeżistenza" għall-

indikazzjonijiet ġeografiċi – użat fejn 

trademarks privati b'isem simili jkunu fis-

suq f'pajjiżi terzi – ma jipprovdix biżżejjed 

protezzjoni għall-prodotti tal-UE fis-suq, 

u jagħti lill-konsumaturi impressjoni vaga 

u qarrieqa dwar l-oriġini tal-prodotti tal-

ikel;  proċeduri doganali simplifikati adatti 

għal dinja kumplessa ta' ktajjen ta' valur 

mondjali, inkluż f'termini ta' tisħiħ fit-

trasparenza u r-responsabbiltà fi ħdanhom, 

u filwaqt li jkunu applikati kulmeta jkun 

possibbli regoli ta' oriġini multilaterali jew 

f'każijiet oħra regoli ta' oriġini mhux ta' piż 

bħal "bidla fis-subintestatura tariffarja"; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 21a. Ifakkar li n-New Zealand juża 

laħam ikklonat għall-finijiet ta' 

nutrizzjoni; jitlob, għalhekk, għal kontroll 

strett ħafna u għat-traċċabilità tal-

prodotti kollha li joriġinaw mill-annimali; 

jappella għall-ittikkettar tal-prodotti tal-

ikel kollha li ġejjin minn annimali 

kklonati jew minn dixxendenti ta' 

annimali kklonati; 

Or. en 

 

 


