
 

AD\1060239MT.doc  PE549.425v03-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

  

 PARLAMENT EWROPEW 2014 - 2019 

 

Kumitat għall-Affarijiet Legali 
 

2014/2228(INI) 

4.5.2015 

OPINJONI 

tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali 

għall-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali 

dwar rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni Ewropea dwar in-negozjati għas-

Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP) 

(2014/2228(INI)) 

Rapporteur għal opinjoni: Dietmar Köster 

 



 

PE549.425v03-00 2/7 AD\1060239MT.doc 

MT 

PA_NonLeg 



 

AD\1060239MT.doc 3/7 PE549.425v03-00 

 MT 

SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala 

l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 

tiegħu: 

A. billi, minħabba li s-sistemi ġudizzjarji kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fl-Istati Uniti 

tal-Amerika jiffunzjonaw b'mod effikaċi, f'dan il-ftehim mhumiex meħtieġa mekkaniżmi 

għas-soluzzjoni tat-tilwim bejn l-investituri privati u l-istat (ISDS); 

B. billi l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti għandhom oqfsa legali nazzjonali effiċjenti u huma 

rregolati mill-istat tad-dritt; 

C. billi l-ftehimiet tal-kummerċ u tal-investiment internazzjonali konklużi mill-istituzzjonijiet 

tal-UE huma soġġetti għad-drittijiet iggarantiti mill-UE u l-prinċipji bażiċi tal-protezzjoni 

ta' dawk id-drittijiet fl-UE, bħalma hu l-prinċipju ta' prekawzjoni li japplika għall-

protezzjoni ambjentali, tas-saħħa u tal-konsumatur; 

D. billi disa' Stati Membri tal-UE kkonkludew ftehimiet bilaterali għall-ħarsien tal-

investimenti mal-Istati Uniti, li jagħtu d-dritt lill-impriżi tal-Istati Uniti jfittxu bil-qorti lil 

dawk l-Istati Membri, u billi bosta ftehimiet bilaterali bejn l-Istati Membri tal-UE jinkludu 

fihom xi klawsoli dwar l-ISDS, iżda r-Regolament Nru 912/2014 jistabbilixxi li l-kuntratti 

ta' investiment bilaterali eżistenti, li għalihom huma partijiet l-Istati Membri, għandhom 

ikunu sostitwiti permezz tal-inklużjoni ta' kapitolu dwar l-investiment fit-TTIP, anki 

mingħajr ISDS; 

E. billi n-negozjati kkonċernati huma maħsuba biex jirriżultaw fi ftehim ambizzjuż li 

jipproteġi l-mudell Ewropew tal-ekonomija soċjali tas-suq, kif previst mit-Trattati tal-

Unjoni Ewropea li se jkun akkumpanjat minn titjib sinifikanti għall-pubbliku, l-impjegati 

u l-konsumaturi kif ukoll minn ftuħ tas-suq għal impriżi bbażati fl-Unjoni Ewropea, 

inklużi l-SMEs; 

F. billi l-ftehmiet internazzjonali jikkostitwixxu bażi għaċ-ċertezza ġuridika u l-

prevedibbiltà, u billi kien hemm bosta każijiet fejn l-UE u Stati oħra ressqu azzjoni legali 

kontra l-Istati Uniti taħt l-awspiċju tal-WTO minħabba li kien maħsub li l-Istati Uniti 

naqsu milli jaderixxu mal-obbligi internazzjonali tagħhom; 

G. billi l-Artikolu 1 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jiddikjara li: "deċiżjonijiet jittieħdu 

b'mod kemm jista' jkun qrib iċ-ċittadin"; billi l-Artikolu 10(3) tat-TUE jipprevedi li: "Id-

deċiżjonijiet għandhom jittieħdu b'mod kemm jista' jkun miftuħ u qrib iċ-ċittadin"; billi, 

skont l-Artikolu 218(10) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-

Parlament għandu d-dritt li "jinżamm informat immedjatament u kompletament fl-istadji 

kollha tal-proċedura" tul in-negozjati u mal-konklużjoni ta' ftehimiet bejn l-Unjoni u 

pajjiżi terzi; u billi, fid-deċiżjoni ta' għeluq tal-inkjesta fuq inizjattiva proprja tal-

Ombudsman Ewropew OI/10/2014/RA, dn tal-aħħar enfasizzat il-ħtieġa għat-trasparenza 

fin-negozjati tat-TTIP u tal-aċċess għall-pubbliku għad-dokumenti tat-TTIP; 

1. Jindirizza r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin lill-Kummissjoni: 
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 a. Josserva li r-riżervi tal-pubbliku għandhom jiġu riflessi fin-negozjati dwar il-ftehimiet 

kummerċjali u ta' investiment; 

 b. Josserva li t-trattament ekwu tal-investituri lokali u barranin mhux possibbli taħt ir-

riformi inkorporati fis-CETA għall-mekkaniżmi għar-riżoluzzjoni tat-tilwim bejn l-

Istati u l-investituri; 

 c. Josserva li l-garanzija li l-investituri barranin jiġu trattati b'mod nondiskriminatorju u 

jkollhom opportunità ġusta li jfittxu u jiksbu rimedju għall-ilmenti tista' tinkiseb 

mingħajr l-inklużjoni fit-TTIP ta' standards dwar il-protezzjoni tal-investimenti u 

mekkaniżmu ta' ISDS; hu tal-fehma li ebda ftehim tat-TTIP m'għandu jinkludi 

standards dwar il-protezzjoni tal-investimenti u mekkaniżmu ta' ISDS għax il-livell 

eżistentita' protezzjoni tal-investimenti fl-UE u fl-Istati Uniti huwa suffiċjenti 

għalkollox biex jiggarantixxi s-sigurtà ġuridika; 

 d. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħmel aċċessibbli għall-pubbliku l-verżjonijiet tat-test 

ikkonsolidat li jikkombinaw il-pożizzjonijiet tal-UE u tal-Istati Uniti fir-rigward tal-

abbozz ta' kapitoli u b'hekk ikun żgurat l-aċċess ugwali għall-informazzjoni għall-

partijiet ikkonċernati matul l-istadji kollha tan-negozjati; 

 e. Jindika li l-mekkaniżmi eżistenti għar-riżoluzzjoni tat-tilwim għandhom lakuni serji 

kemm mil-lat proċedurali kif ukoll fejn tidħol is-sostanza; 

 f. Jitlob lill-Kummissjoni topponi l-inklużjoni ta' mekkaniżmu ta' ISDS fit-TTIP, fid-

dawl tas-sistemi ġuridiċi żviluppati tal-UE u tal-Istati Uniti u tal-fatt li sistema għas-

soluzzjoni tat-tilwim bejn stat u ieħor u l-użu tas-sistemi ġuridiċi u ġudizzjarji 

nazzjonali huma l-aktar għodod adegwati biex jiġi indirizzat it-tilwim dwar 

investiment; 

 g. Jisħaq fuq il-fatt li l-leġittimità demokratika tal-politika tal-kummerċ tal-UE jeħtieġ li 

tissaħħaħ; jistieden lill-Kummissjoni tqis ir-risposti għall-konsultazzjoni pubblika li 

wettqet, speċjalment is-97 % tar-risposti li jopponu ISDS; 

 h. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li l-investituri barranin jiġu trattati b'mod 

nondiskriminatorju u li jkollhom opportunità ġusta li jfittxu u jiksbu rimedju għall-

ilmenti, filwaqt li ma jibbenefikawx minn aktar drittijiet mill-investituri domestiċi, u 

jħeġġiġha wkoll topponi l-inklużjoni ta' ISDS fit-TTIP, peress li jeżistu għażliet oħra 

għall-infurzar tal-protezzjoni tal-investiment, bħalma huma r-rimedji domestiċi; 

 i. Jistieden lill-Kummissjoni biex, jekk jiġi adottat mekkaniżmu għas-soluzzjoni tat-

tilwim, tiżgura li d-deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu f'każijiet individwali ma 

jissostitwixxux id-dritt nazzjonali tal-partijiet kontraenti li jkun qiegħed fis-seħħ jew 

iċaħħduh mill-effikaċja tiegħu, u li l-emendi introdotti mil-leġiżlazzjoni futura - 

dejjem jekk din ma tkunx retroattiva - ma jkunux jistgħu jsiru kkontestati taħt tali 

mekkaniżmu għas-soluzzjoni tat-tilwim. 

 j. Jistieden lill-Kummissjoni tiggarantixxi li s-sistemi regolatorji stabbiliti fiż-żewġ 

naħat tal-Atlantiku u r-rwol tal-Parlament Ewropew fil-proċedura tat-teħid ta' 

deċiżjonijiet tal-UE u d-dritt tiegħu ta' skrutinju tal-proċessi regolatorji tal-UE jiġu 
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rispettati għalkollox fil-ħolqien tal-qafas għall-kooperazzjoni futura; 

 k. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel ċar lis-sieħeb fin-negozjati li l-prinċipju ta' 

prekawzjoni huwa wieħed mill-prinċipji fundamentali tal-politika Ewropea dwar l-

ambjent, is-saħħa u l-protezzjoni tal-konsumaturi u li huwa l-bażi għal negozjati 

immedjati u proattivi, sabiex ikunu evitati perikli għas-saħħa tal-bniedem, l-annimali u 

l-pjanti jew ħsarat ambjentali, u sabiex jiġi żgurat li n-negozjati ma jdgħajfux il-

prinċipju ta' prekawzjoni li jopera fl-UE, b'mod partikolari fl-oqsma tal-ambjent, is-

saħħa, l-ikel u l-protezzjoni tal-konsumaturi; 

 l. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali tkompli 

titwettaq esklużivament mill-entitajiet leġiżlattivi leġittimi tal-UE, li jippromwovu l-

ogħla standards għall-protezzjoni taċ-ċittadini, fosthom fl-oqsma tas-saħħa, is-

sikurezza, l-ambjent, id-drittijiet tal-konsumaturi u tal-ħaddiema, u s-servizzi pubbliċi 

ta' interess ġenerali; iqis li huwa vitali li jitħares id-dritt sovran tal-Istati Membri li 

jitolbu deroga għas-servizzi pubbliċi u kollettivi, bħalma huma l-ilma, is-saħħa, l-

edukazzjoni, is-sigurtà soċjali, l-affarijiet kulturali, il-kwistjonijiet medjatiċi, il-kwalità 

tal-prodotti u d-dritt għall-awtonomija tal-awtoritajiet muniċipali u kokali, mill-ambitu 

tan-negozjati tat-TTIP; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li kwalunkwe proċedura fil-

kuntest tal-kooperazjoni regolatorja tirrispetta għalkollox il-kompetenzi leġiżlattivi tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'konformità stretta mat-Trattati tal-UE u ma 

ddewwimx, direttament jew indirettament, il-proċess leġiżlattiv Ewropew; 

 m. Jisħaq li, filwaqt li la l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u lanqas l-Unjoni Ewropea 

ma adottaw deċiżjoni dwar armonizzazzjoni komprensiva tad-dritt għall-proprjetà 

intellettwali, inklużi d-drittijiet tal-awtur, il-marki kummerċjali u l-privattivi, il-

Kummissjoni m'għandhiex tinnegozja dwar dawn il-kwistjonijiet fis-CETA jew it-

TTIP; 

 n. Iqis li huwa importanti ħafna li l-UE u l-Istati Uniti jibqgħu impenjati u involuti fid-

diskussjonijiet globali u multilaterali dwar l-armonizzazzjoni tal-privattivi permezz 

tal-entitajiet internazzjonali eżistenti, u għaldaqstant iwissi kontra t-tentattivi biex jiġu 

introdotti dispożizzjonijiet fir-rigward tad-dritt sostantiv dwar il-privattivi, b'mod 

partikolari b'rabta ma' kwistjonijiet relatati mal-possibilità ta' privattiva u l-perjodi ta' 

grazzja, fit-TTIP; 

 o. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li n-negozjati TTIP jindirizzaw ukoll il-ħtieġa għal 

rikonoxximent imtejjeb, u li tkun ippreservata l-protezzjoni ta' ċerti prodotti li l-oriġini 

tagħhom hija ta' importanza kbira; jindika, għaldaqstant, li garanzija effikaċi tal-

applikazzjoni tal-indikaturi ġeografiċi hija essenzjali sabiex ikunu jistgħu jiġu infurzati 

dawk ir-regoli; jistieden lill-Kummissjoni, b'rabta ma' dan, biex tiżgura li r-regoli ta' 

eċċezzjoni kulturali jibqgħu jiġu esklużi mill-mandat ta' nnegozjar; 

 p. Jistieden lill-Kummissjoni biex fir-rigward tal-aċċess għas-suq tiżgura li jkun hemm 

dispożizzjonijiet adegwati biex is-servizzi sensittivi, bħas-servizzi pubbliċi u l-

utilitajiet pubbliċi (fost l-oħrajn l-ilma, is-saħħa, is-sistemi tas-sigurtà soċjali u l-

edukazzjoni) jiġu esklużi, biex b'hekk iħallu biżżejjed spazju lill-awtoritajiet 

nazzjonali u lokali sabiex jadottaw liġijiet fl-interess pubbliku; josserva li, għal dawn 

is-servizzi, jeħtieġ tiġi inkorporata fil-ftehim eċċezzjoni espliċita, abbażi tal-
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Artikolu 14 TFUE flimkien mal-Protokoll 26, irrispettivament minn min 

jipprovdihom, il- forma li jiġu pprovduti fiha u kif huma ffinanzjati; jinnota li 

dikjarazzjoni konġunta li tirrifletti l-impenn ċar tan-negozjaturi li jeskludu dawn is-

setturi min-negozjati tkun utli ħafna f'dan ir-rigward; 

 q. Jistieden lill-Kummissjoni biex, b'mod partikolari, tiżgura li fir-regoli relatati mal-

eċċezzjoni kulturali jiġu inklużi l-kwistjonijiet kollha li jibbenefikaw minnhom l-artisti 

u l-produtturi Ewropej; 

 r. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipprovdi garanziji dwar l-inklużjoni tas-settur tal-

pubblikazzjoni fl-eċċezzjoni kulturali; 

 s. Jindika li fil-qasam tal-akkwist pubbliku, il-kriterji tal-akkwist soċjali u ekoloġiku u l-

estensjoni possibbli tagħhom m'għandhomx ikunu kkontestati; 

 t. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li ż-żewġ partijiet kontraenti jimpenjaw ruħhom 

biex b'mod partikolari jirrispettaw u jimplimentaw l-istandards fundamentali tax-

xogħol tal-ILO u l-Linji Gwida tal-OECD għall-Intrapriżi Multinazzjonali; iqis li l-

konformità mal-istandards tax-xogħol u l-istandards soċjali għandha tiġi ggarantita 

b'mod effikaċi f'każ ta' kunflitt; 

 u. Jisħaq fuq il-fatt li d-dritt tal-kodeterminazzjoni, il-kostituzzjoni tal-impjiegi, l-

awtonomija fin-negozjar kollettiv jew drittijiet oħra li jipproteġu l-ħaddiema, l-

ambjent u l-konsumaturi fl-ebda każ m'għandhom jiġu interpretati bħala "ostakoli 

kummerċjali nontariffarji"; 

 v. Josserva, barra minn hekk, li d-definizzjonijiet ambigwi ta' termini legali fis-CETA u 

t-TTIP bħal "trattament ġust u xieraq" jew "esproprjazzjoni indiretta" iridu jiġu 

rrifjutati; 
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