
AM\833858MT.doc PE450.649v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

2009/2201(INI)

7.10.2010

EMENDI
1 - 105

Abbozz ta’ rapport
Harlem Désir
(PE448.821v01-00)

dwar ir-responsabilità soċjali tal-kumpaniji fil-ftehimiet kummerċjali 
internazzjonali
(2009/2201(INI))



PE450.649v01-00 2/59 AM\833858MT.doc

MT

AM_Com_NonLegReport



AM\833858MT.doc 3/59 PE450.649v01-00

MT

Emenda 1
Harlem Désir

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Titolu

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Responsabilità soċjali tal-kumpaniji fil-
ftehimiet kummerċjali internazzjonali

Responsabilità soċjali u ambjentali tal-
kumpaniji fil-ftehimiet kummerċjali 
internazzjonali

Or. fr

Emenda 2
Harlem Désir

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Ċitazzjoni 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra l-“Global Reporting 
Initiative” (GRI) imnedija fl-1997 1, u l-
linji gwida aġġornati dwar it-tfassil ta’
rapporti dwar l-iżvilupp sostenibbli tal-G3, 
ippubblikati fil-5 ta’ Ottubru 2006,

- wara li kkunsidra l-“Global Reporting 
Initiative” (GRI) imnedija fl-19972, il-linji 
gwida aġġornati dwar it-tfassil ta’ rapporti 
dwar l-iżvilupp sostenibbli tal-G3, 
ippubblikati fil-5 ta’ Ottubru 2006, u l-
“linji G4 li qed jitħejjew bħalissa mill-
GRI”,

Or. fr

Emenda 3
Harlem Désir

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Ċitazzjoni 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra r-rapport tar- - wara li kkunsidra r-rapport tar-

                                               
1 www.globalreporting.org
2 www.globalreporting.org
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Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju 
Ġenerali inkarigat mill-kwistjoni tad-
drittijiet tal-bniedem u tal-korporazzjonijiet 
transnazzjonali u intrapriżi oħra 
“Promozzjoni u protezzjoni tad-drittijiet 
kollha tal-bniedem, ċivili, politiċi, 
ekonomiċi, soċjali u kulturali, inkluż id-
dritt għall-iżvilupp”, tas-7 ta’ April 2008 
(A/HRC/8/5 2008),

Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju 
Ġenerali inkarigat mill-kwistjoni tad-
drittijiet tal-bniedem u tal-korporazzjonijiet 
transnazzjonali u intrapriżi oħra 
“Promozzjoni u protezzjoni tad-drittijiet 
kollha tal-bniedem, ċivili, politiċi, 
ekonomiċi, soċjali u kulturali, inkluż id-
dritt għall-iżvilupp”, tas-7 ta’ April 2008 
(A/HRC/8/5 2008),

Or. fr

Emenda 4
Keith Taylor

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Ċitazzjoni 10 a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra r-rapport tar-
Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju 
Ġenerali inkarigat mill-kwistjoni tad-
drittijiet tal-bniedem u tal-
korporazzjonijiet tranżnazzjonali u 
intrapriżi oħra, John Ruggie, “In-negozju 
u d-drittijiet tal-bniedem: aktar passi lejn 
l-operazzjonalizzazzjoni tal-qafas 
‘protezzjoni, rispett u rimedju’”, tad-9 ta' 
April 2010 (A/HRC/14/27),

Or. en

Emenda 5
Harlem Désir

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Ċitazzjoni 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra l-ħolqien fid-
Danimarka ta’ Ċentru governattiv għas-

- wara li kkunsidra l-inizjattivi meħuda fi 
Stati Membri differenti biex tiġi promossa 
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CSR, li jikkoordina l-inizjattivi tal-gvern 
favur is-CSR u jelabora għodda prattika 
għall-intrapriżi1,

r-Responsabilità soċjali tal-kumpaniji u 
b’mod partikolari l-ħolqien fid-Danimarka 
ta’ Ċentru governattiv għas-CSR, li 
jikkoordina l-inizjattivi leġiżlattivi tal-
gvern favur is-CSR u jelabora għodda 
prattika għall-intrapriżi,

Or. fr

Emenda 6
Keith Taylor

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Ċitazzjoni 14

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali 
dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u 
Kulturali tal-1966, il-Konvenzjoni dwar l-
Eliminazzjoni ta’ kull forma ta’
diskriminazzjoni kontra n-Nisa tal-1979, l-
abbozz ta’ dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar id-Drittijiet tal-Popli Indiġeni 
tal-1994 u l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal tal-1989,

- wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali 
dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u 
Kulturali tal-1966, il-Konvenzjoni dwar l-
Eliminazzjoni ta’ kull forma ta’
diskriminazzjoni kontra n-Nisa tal-1979, 
id-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti 
dwar id-Drittijiet tal-Popli Indiġeni, li ġiet 
adottata bir-Riżoluzzjoni 61/295 tal-
Assemblea Ġenerali tat-13 ta’ Settembru
2007, u l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal tal-1989,

Or. en

Emenda 7
Harlem Désir

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Ċitazzjoni 18

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta’
Brussell tal-1968, hekk kif ikkonsolidata 
mir-Regolament (KE) tal-Kunsill Nru 

- wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta’
Brussell tal-1968, hekk kif ikkonsolidata 
mir-Regolament (KE) tal-Kunsill Nru 

                                               
1 http://www.csrgov.dk
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44/2001 tat-22 ta’ Diċembru 2000 dwar 
ġurisdizzjoni u rikonoxximent u 
eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u 
kummerċjali1,

44/2001 tat-22 ta’ Diċembru 2000 dwar 
ġurisdizzjoni u rikonoxximent u 
eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u 
kummerċjali, u l-Green Paper tal-21 ta’
April 2009 tal-Kummissjoni dwar ir-
reviżjoni tar-Regolament (KE) Nru 
44/2001,

Or. fr

Emenda 8
Harlem Désir

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Ċitazzjoni 36

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

- wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu 
ta’ 25 ta’ Ottubru 2001 dwar il-ftuħ u d-
demokrazija fil-kummerċ internazzjonali2

fejn talab li jiġu rispettati n-normi soċjali 
fundamentali tal-ILO mid-WTO, kif ukoll 
li l-WTO taċċetta d-deċiżjonijiet tal-ILO, 
inklużi talbiet eventwali għal sanzjonijiet, 
b’rabta ma’ ksur gravi tan-normi soċjali 
fundamentali,

- wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu 
tal-25 ta’ Ottubru 2001 dwar il-ftuħ u d-
demokrazija fil-kummerċ internazzjonali3

fejn talab li jiġu rispettati n-normi soċjali 
fundamentali tal-ILO mid-WTO, kif ukoll 
li d-WTO taċċetta d-deċiżjonijiet tal-ILO, 
inklużi talbiet eventwali għal sanzjonijiet, 
b’rabta ma’ ksur gravi tan-normi soċjali 
ewlenin,

Or. en

Emenda 9
Małgorzata Handzlik

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa A

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

A. billi l-intrapriżi multinazzjonali u l-
filjali tagħhom huma l-protagonisti ewlenin 
tal-globalizzazzjoni ekonomika u tal-

A. billi l-intrapriżi u l-filjali tagħhom huma 
l-protagonisti ewlenin tal-globalizzazzjoni 
ekonomika u tal-iskambji kummerċjali 

                                                                                                                                                  
1 ĠU L 12, 16.1.2001, p. 1
2 ĠU C 112, 9.5.2002, p. 207
3 ĠU C 112, 9.5.2002, p. 207
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iskambji kummerċjali internazzjonali, internazzjonali,

Or. en

Emenda 10
Jan Zahradil

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa A

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

A. billi l-intrapriżi multinazzjonali u l-
filjali tagħhom huma l-protagonisti ewlenin 
tal-globalizzazzjoni ekonomika u tal-
iskambji kummerċjali internazzjonali,

A. billi l-intrapriżi multinazzjonali u l-
filjali tagħhom huma wieħed mill-
protagonisti ewlenin tal-globalizzazzjoni 
ekonomika u tal-iskambji kummerċjali 
internazzjonali,

Or. en

Emenda 11
Christofer Fjellner

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa A a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Aa. billi l-politika dwar ir-responsabilità 
soċjali tal-intrapriżi (CSR) għandha 
taħdem bħala mekkaniżmu 
awtoregolatorju intrinsiku li bis-saħħa 
tiegħu n-negozji jimmonitorjaw u 
jiżguraw l-appoġġ tagħhom lejn il-liġi, l-
istandards etiċi, u n-normi 
internazzjonali. Konsegwentement, in-
negozji għandhom iħaddnu r-
responsabilità għall-impatt tal-attivitajiet 
tagħhom fuq l-ambjent, il-konsumaturi, l-
impjegati, il-komunitajiet, il-partijiet 
interessati, u l-membri l-oħra kollha tal-
isfera pubblika,

Or. en



PE450.649v01-00 8/59 AM\833858MT.doc

MT

Emenda 12
Jan Zahradil

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

B. billi jitqiesu l-linji gwida tal-OECD 
għall-intrapriżi multinazzjonali, ir-
rakkomandazzjonijiet li l-gvernijiet 
jindirizzaw lill-intrapriżi u li jħabbru normi 
volontarji ta’ mġiba responsabbli, fir-
rispett tal-liġijiet applikabbli, b’mod 
partikolari fil-qasam tal-impjieg, tar-
relazzjonijiet mas-sħab soċjali, tad-drittijiet 
tal-bniedem, tal-ambjent, tal-interessi tal-
konsumatur, tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni 
u tal-evażjoni fiskali,

B. billi jitqiesu l-linji gwida tal-OECD tal-
2000 għall-intrapriżi multinazzjonali u l-
aġġornament tal-2010 ta’ dawn ir-
rakkomandazzjonijiet, li l-gvernijiet 
jindirizzawhom lill-intrapriżi u li jħabbru 
normi volontarji ta’ mġiba responsabbli, 
fir-rispett tal-liġijiet applikabbli, b’mod 
partikolari fil-qasam tal-impjieg, tar-
relazzjonijiet mas-sħab soċjali, tad-drittijiet 
tal-bniedem, tal-ambjent, tal-interessi tal-
konsumatur, tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni 
u tal-evażjoni fiskali,

Or. en

Emenda 13
Joe Higgins

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ba. billi ħafna drabi r-rettorika ta’ dawn 
l-intrapriżi dwar is-CSR ma taqbilx mar-
realtà tal-azzjonijiet tagħhom u s-CSR ta’ 
spiss sempliċiment isservi ta’ għodda 
kummerċjali għall-intrapriżi 
internazzjonali,

Or. en
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Emenda 14
Christofer Fjellner

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ba. billi s-CSR hija mekkaniżmu 
awtoregolatorju volontarju bil-għan li l-
promozzjoni tal-istandards soċjali, tal-
istandards ambjentali, u tad-drittijiet tal-
bniedem isiru parti mill-mudell 
kummerċjali permezz tal-inklużjoni 
espliċita tal-interess pubbliku fit-teħid 
tad-deċiżjonijiet mill-kumpaniji, 
b’kuntrast mal-leġiżlazzjoni li timponi fuq 
il-korporazzjonijiet obbligi legali għaż-
żamma ta’ ċerti standards f’dawn l-
oqsma,

Or. en

Emenda 15
Joe Higgins

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa B b (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Bb. billi irrispettivament mis-CSR, il-
prijorità ewlenija tal-intrapriżi l-kbar
tibqa’ l-massimizzazzjoni tal-qligħ, għad-
detriment tal-ħaddiema u tal-ambjent,

Or. en

Emenda 16
Harlem Désir

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa C
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

C. billi titqies id-dikjarazzjoni tripartitika 
dwar l-intrapriżi multinazzjonali tal-ILO, 
intiża biex tiggwida lill-gvernijiet, lill-
intrapriżi multinazzjonali, lill-ħaddiema fl-
oqsma tal-impjieg, tat-taħriġ, tal-
kundizzjonijiet tax-xogħol, tar-
relazzjonijiet professjonali, dikjarazzjoni li 
tinkludi l-impenn tal-Istati li jirrispettaw u 
jippromwovu l-erba’ normi fundamentali
tal-impjieg: il-libertà ta’ assoċjazzjoni u d-
dritt għal negozju kollettiv; l-eliminazzjoni 
ta’ kull forma ta’ xogħol furzat; l-
abolizzjoni tat-tħaddim tat-tfal; u l-
eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni fil-
qasam tal-impjiegi,

C. billi titqies id-dikjarazzjoni tripartitika 
dwar l-intrapriżi multinazzjonali tal-ILO, 
intiża biex tiggwida lill-gvernijiet, lill-
intrapriżi multinazzjonali, lill-ħaddiema fl-
oqsma tal-impjieg, tat-taħriġ, tal-
kundizzjonijiet tax-xogħol, tar-
relazzjonijiet professjonali, dikjarazzjoni li 
tinkludi l-impenn tal-Istati li jirrispettaw u 
jippromwovu l-erba’ normi ewlenin tal-
impjieg: il-libertà ta’ assoċjazzjoni u d-dritt 
għal negozju kollettiv; l-eliminazzjoni ta’
kull forma ta’ xogħol furzat; l-abolizzjoni 
tat-tħaddim tat-tfal; u l-eliminazzjoni tad-
diskriminazzjoni fil-qasam tal-impjiegi,

Or. en

Emenda 17
Christofer Fjellner

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa C a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ca. billi, minħabba n-natura volontarja u 
awtoregolatorja tas-CSR, ikun xieraq li 
kull inizjattiva tal-Kummissjoni tiffoka 
aktar fuq l-appoġġ milli fuq l-irregolar 
tal-attivitajiet tas-CSR,

Or. en

Emenda 18
Małgorzata Handzlik

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa D
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

D. billi jitqies il-Patt Dinji tan-Nazzjonijiet 
Uniti, jew Global Compact, li jinkludi 
għaxar prinċipji li l-intrapriżi 
multinazzjonali għandhom jieħdu l-
impenn li jirrispettawhom, fil-qasam tad-
drittijiet tal-bniedem, tan-normi soċjali 
fundamentali, tal-approċċ ta’ prekawzjoni 
fir-rigward ta’ problemi tal-ambjent u tal-
ġlieda kontra l-korruzzjoni,

D. billi jitqies il-Patt Dinji tan-Nazzjonijiet 
Uniti, jew Global Compact, li jinkludi 
għaxar prinċipji fil-qasam tad-drittijiet tal-
bniedem, tan-normi soċjali fundamentali, 
tal-approċċ ta’ prekawzjoni fir-rigward ta’
problemi tal-ambjent u tal-ġlieda kontra l-
korruzzjoni, li l-intrapriżi għandhom 
jimpenjaw ruħhom lejhom u 
jintegrawhom fl-operazzjonijiet 
kummerċjali tagħhom fuq bażi voluntarja,

Or. en

Emenda 19
Jan Zahradil

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa D

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

D. billi jitqies il-Patt Dinji tan-Nazzjonijiet 
Uniti, jew Global Compact, li jinkludi
għaxar prinċipji li l-intrapriżi 
multinazzjonali għandhom jieħdu l-
impenn li jirrispettawhom, fil-qasam tad-
drittijiet tal-bniedem, tan-normi soċjali 
fundamentali, tal-approċċ ta’ prekawzjoni 
fir-rigward ta’ problemi tal-ambjent u tal-
ġlieda kontra l-korruzzjoni,

D. billi jitqies il-Patt Dinji tan-Nazzjonijiet 
Uniti, jew Global Compact, magħmul 
minn għaxar prinċipji li l-intrapriżi 
multinazzjonali huma mitluba jħaddnu, 
jappoġġjaw, u jimplimentaw fl-isfera ta’
influwenza tagħhom, fil-qasam tad-
drittijiet tal-bniedem, tan-normi soċjali, tal-
ambjent u tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni,

Or. en

Emenda 20
Harlem Désir

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa D
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

D. billi jitqies il-Patt Dinji tan-Nazzjonijiet 
Uniti, jew Global Compact, li jinkludi 
għaxar prinċipji li l-intrapriżi 
multinazzjonali għandhom jieħdu l-impenn 
li jirrispettawhom, fil-qasam tad-drittijiet 
tal-bniedem, tan-normi soċjali 
fundamentali, tal-approċċ ta’ prekawzjoni 
fir-rigward ta’ problemi tal-ambjent u tal-
ġlieda kontra l-korruzzjoni,

D. billi jitqies il-Patt Dinji tan-Nazzjonijiet 
Uniti, jew Global Compact, li jinkludi 
għaxar prinċipji li l-intrapriżi 
multinazzjonali għandhom jieħdu l-impenn 
li jirrispettawhom, fil-qasam tad-drittijiet 
tal-bniedem, tan-normi soċjali ewlenin, tal-
approċċ ta’ prekawzjoni fir-rigward ta’
problemi tal-ambjent u tal-ġlieda kontra l-
korruzzjoni,

Or. en

Emenda 21
Harlem Désir

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa D a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Da. billi jiġu kkunsidrati x-xogħlijiet 
attwali tal-aġġornament tal-linji gwida 
tal-OECD fir-rigward tal-intrapriżi 
multinazzjonali  u b’mod partikolari dawk 
li jirrigwardaw it-titjib tal-punti ta’
kuntatt nazzjonali u s-sistema ta’
responsabilità għall-katini tal-provvista,

Or. fr

Emenda 22
Harlem Désir

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa D b (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Db. billi l-istandards internazzjonali, bħal 
pereżempju l-“Global Reporting 
Initiative”, jew il-mekkaniżmi ta’
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ċertifikazzjoni u ta’ tikkettjar, bħall-
istandard ISO 14 001 jew b’mod iktar 
partikolari l-istandard riċenti ISO 26 000, 
liema standard jiġbor fih linji gwida u 
japplika għal kull tip ta’ organizzazzjoni, 
jgħinu lill-kumpaniji biex jevalwaw l-
impatt ekonomiku, soċjali u ambjentali 
tal-attivitajiet tagħhom, billi jiġi integrat 
il-kunċett tal-iżvilupp sostenibbli, iżda 
dawn huma effikaċi biss jekk jiġu 
applikati b’mod effettiv u jekk jiġu 
sottomessi għal verifiki

Or. fr

Emenda 23
Harlem Désir

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa D c (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Dc. billi tiġi kkunsidrata d-definizzjoni 
tas-CSR, espressa fl-istandard ISO 26
000, bħala “responsabilità ta’
organizzazzjoni vis-à-vis l-impatti tad-
deċiżjonijiet tagħha u tal-attivitajiet 
tagħha fuq is-soċjetà u l-ambjent, li 
jwasslu għal imġiba trasparenti u etika li: 
tikkontribwixxi għall-iżvilupp sostenibbli, 
kif ukoll għas-saħħa u l-benesseri tas-
soċjetà; tikkunsidra l-isforzi tal-partijiet 
ikkonċernati; tirrispetta l-liġijiet fis-seħħ 
u hija kompatibbli mar-regoli
internazzjonali; u hija integrata fit-
totalità tal-organizzazzjoni u implimentata 
fir-relazzjonijiet tagħha”, li dwarha 
ntlaħaq ftehim minn parti kbira tas-
soċjetà ċivili u mill-moviment 
trejdjunjonistiċi internazzjonali,

Or. fr



PE450.649v01-00 14/59 AM\833858MT.doc

MT

Emenda 24
Harlem Désir

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa E a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ea. billi jiġi kkunsidrat ir-Rapport tal-
Kummissjoni Ewropea lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-KESE u lill-
Kumitat tar-Reġjuni dwar l-eżerċizzju ta’
sorveljanza tas-suq tal-bejgħ bl-imnut bl-
isem “Lejn suq intern tal-bejgħ bl-imnut 
iktar effiċjenti u iktar ġust għall-2020” 
COM(2010)355 finali, u l-Anness tiegħu 
li jgħid li l-“konsumatur normalment ma 
jkollux biżżejjed informazzjoni dwar il-
prestazzjoni tal-bejjiegħa f’termini ta’ 
responsabilità soċjali. Għalhekk huwa ma 
jkunx jista’ jagħmel għażla informata fir-
rigward tal-metodi tax-xiri tiegħu,”

Or. fr

Emenda 25
Keith Taylor

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa F a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Fa. billi d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ 
Lisbona wessa’ l-ambitu tal-kompetenzi 
tal-UE dwar il-kummerċ, b’mod 
partikolari fil-qasam tal-investimenti, li 
issa għandu jikkonforma mal-istandards 
tas-CSR li l-UE aderiet magħhom; billi 
jkun xieraq li l-politika komuni l-ġdida 
dwar l-investimenti tiċċara l-
kundizzjonijiet infurzabbli għall-
investituri tal-UE bħala setgħa ewlenija li 
tista’ twassal għal bilanċ ġdid bejn id-
drittijiet u l-obbligi,
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Or. en

Emenda 26
Christofer Fjellner

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa I

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

I. billi n-non-rispett tal-prinċipji tas-CSR 
jikkostitwixxi forma ta’ dumping soċjali u 
ambjentali li jagħmel ħsara b’mod 
partikolari lill-intrapriżi u lill-ħaddiema 
fl-Ewropa li, min-naħa tagħhom, huma 
soġġetti għar-rispett tal-ogħla normi 
soċjali, ambjentali u fiskali,

imħassra

Or. en

Emenda 27
Jan Zahradil

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa I

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

I. billi n-non-rispett tal-prinċipji tas-CSR
jikkostitwixxi forma ta’ dumping soċjali u 
ambjentali li jagħmel ħsara b’mod 
partikolari lill-intrapriżi u lill-ħaddiema fl-
Ewropa li, min-naħa tagħhom, huma 
soġġetti għar-rispett tal-ogħla normi 
soċjali, ambjentali u fiskali,

I. billi n-non-rispett tal-leġiżlazzjoni fis-
seħħ fi kwalunkwe pajjiż terz fejn topera 
kumpanija tal-UE ta’ kwalunkwe daqs 
jikkostitwixxi ksur jew offiża kriminali 
fid-dawl tal-leġiżlazzjoni fis-seħħ u
jagħmel ħsara b’mod partikolari lill-
intrapriżi u lill-ħaddiema fil-pajjiż terz li 
jkun u, fil-każ li tali non-rispett jippersisti 
u jibqa’ mingħajr konsegwenzi, jista’
jwassal biex isiru aktar komuni normi 
soċjali, ambjentali u fiskali inqas stretti, 
b’impatt negattiv fuq il-ħaddiema tal-UE,

Or. en
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Emenda 28
Helmut Scholz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa I

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

I. billi n-non-rispett tal-prinċipji tas-CSR 
jikkostitwixxi forma ta’ dumping soċjali u 
ambjentali li jagħmel ħsara b’mod 
partikolari lill-intrapriżi u lill-ħaddiema fl-
Ewropa li, min-naħa tagħhom, huma 
soġġetti għar-rispett tal-ogħla normi 
soċjali, ambjentali u fiskali,

I. billi n-non-rispett tal-prinċipji tas-CSR 
jikkostitwixxi forma ta’ dumping soċjali u 
ambjentali li jagħmel ħsara b’mod 
partikolari lill-intrapriżi u lill-ħaddiema fl-
Ewropa li, min-naħa tagħhom, huma 
soġġetti għar-rispett tal-ogħla normi 
soċjali, ambjentali u fiskali; billi l-
introduzzjoni ta’ katalogu ta’ sanzjonijiet
kienet tkun miżura effikaċi kontra l-ksur 
persistenti tal-prinċipji tas-CSR,

Or. de

Emenda 29
Małgorzata Handzlik

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa I

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

I. billi n-non-rispett tal-prinċipji tas-CSR 
jikkostitwixxi forma ta’ dumping soċjali u 
ambjentali li jagħmel ħsara b’mod 
partikolari lill-intrapriżi u lill-ħaddiema fl-
Ewropa li, min-naħa tagħhom, huma 
soġġetti għar-rispett tal-ogħla normi 
soċjali, ambjentali u fiskali,

I. billi n-non-rispett ta’ dawn il-prinċipji 
legalment vinkolanti tas-CSR 
jikkostitwixxi forma ta’ dumping soċjali u 
ambjentali li jagħmel ħsara b’mod 
partikolari lill-intrapriżi u lill-ħaddiema fl-
Ewropa li, min-naħa tagħhom, huma 
soġġetti għar-rispett tal-ogħla normi 
soċjali, ambjentali u fiskali,

Or. en
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Emenda 30
Christofer Fjellner

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa J

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

J. billi jkun normali li l-intrapriżi 
multinazzjonali Ewropej li jċaqilqu l-
unitajiet ta’ produzzjoni tagħhom lejn il-
pajjiżi b’salarji baxxi u b’inqas obbligi 
ambjentali jkunu meqjusa bħala iktar 
responsabbli, inkluż quddiem il-qrati 
Ewropej, minn dannu ambjentali u soċjali 
eventwali kkawżat mill-filjali tagħhom u 
mill-katini ta’ provvista f’dawn il-pajjiżi,

imħassra

Or. en

Emenda 31
Jan Zahradil

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa J

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

J. billi jkun normali li l-intrapriżi
multinazzjonali Ewropej li jċaqilqu l-
unitajiet ta’ produzzjoni tagħhom lejn il-
pajjiżi b’salarji baxxi u b’inqas obbligi 
ambjentali jkunu meqjusa bħala iktar
responsabbli, inkluż quddiem il-qrati
Ewropej, minn dannu ambjentali u soċjali 
eventwali kkawżat mill-filjali tagħhom u 
mill-katini ta’ provvista f’dawn il-pajjiżi,

J. billi jkun normali li l-intrapriżi Ewropej,
inklużi dawk multinazzjonali, li joperaw 
f’pajjiżi terzi jinżammu responsabbli
quddiem il-qrati lokali, bl-istess mod bħal 
kwalunkwe intrapriża lokali jew barranija 
li topera fl-istess ambjent kummerċjali u 
legali, minn dannu ambjentali u soċjali 
eventwali kkawżat minnhom jew mill-
filjali tagħhom u mill-katini ta’ provvista 
f’dawn il-pajjiżi,

Or. en
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Emenda 32
Catherine Bearder

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa J

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

J. billi jkun normali li l-intrapriżi 
multinazzjonali Ewropej li jċaqilqu l-
unitajiet ta’ produzzjoni tagħhom lejn il-
pajjiżi b’salarji baxxi u b’inqas obbligi 
ambjentali jkunu meqjusa bħala iktar 
responsabbli, inkluż quddiem il-qrati 
Ewropej, minn dannu ambjentali u soċjali 
eventwali kkawżat mill-filjali tagħhom u 
mill-katini ta’ provvista f’dawn il-pajjiżi,

J. billi jkun normali li l-intrapriżi 
multinazzjonali Ewropej li jċaqilqu l-
unitajiet ta’ produzzjoni tagħhom lejn il-
pajjiżi b’salarji baxxi u b’inqas obbligi 
ambjentali jkunu meqjusa bħala iktar 
responsabbli, inkluż quddiem il-qrati 
Ewropej, minn dannu ambjentali u soċjali 
eventwali jew esternalitajiet negattivi oħra 
li jinħassu fil-komunitajiet lokali,
ikkawżati mill-filjali tagħhom u mill-katini 
ta’ provvista f’dawn il-pajjiżi,

Or. en

Emenda 33
Małgorzata Handzlik

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa J

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

J. billi jkun normali li l-intrapriżi 
multinazzjonali Ewropej li jċaqilqu l-
unitajiet ta’ produzzjoni tagħhom lejn il-
pajjiżi b’salarji baxxi u b’inqas obbligi 
ambjentali jkunu meqjusa bħala iktar 
responsabbli, inkluż quddiem il-qrati 
Ewropej, minn dannu ambjentali u soċjali 
eventwali kkawżat mill-filjali tagħhom u 
mill-katini ta’ provvista f’dawn il-pajjiżi,

J. billi jkun normali li l-korporazzjonijiet 
Ewropej li jċaqilqu l-unitajiet ta’
produzzjoni tagħhom lejn il-pajjiżi b’salarji 
baxxi u b’inqas obbligi ambjentali jkunu 
meqjusa bħala iktar responsabbli minn 
dannu ambjentali u soċjali eventwali 
kkawżat mill-filjali tagħhom u mill-katini 
ta’ provvista f’dawn il-pajjiżi,

Or. en
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Emenda 34
Harlem Désir

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa J a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ja. billi tiġi kkunsidrata d-diversità 
enormi ta’ rabtiet li jistgħu jeżistu bejn il-
kumpanija prinċipali u l-filjali tagħha 
min-naħa l-waħda, u bejn il-kumpanija u 
l-fornituri tagħha min-naħa l-oħra; u l-
ħtieġa li jiġu ppreċiżati l-kunċetti tal-
isfera ta’ influwenza u ta’ “diliġenza 
dovuta” fil-livell internazzjonali,

Or. fr

Emenda 35
Harlem Désir

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa J b (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Jb. billi jiġi kkunsidrat li l-kumpaniji 
mhumiex sottomessi direttament għal-liġi 
internazzjonali u li l-konvenzjonijiet 
internazzjonali, b’mod partikolari dawk li 
jirrigwardaw id-drittijiet tal-bniedem, id-
dritt għall-impjieg u l-ħarsien tal-ambjent, 
huma vinkolanti għall-Istati firmatarji 
iżda mhux direttament għall-kumpaniji li 
għandhom is-sede tagħhom f’dawn l-
Istati; iżda jiġi kkunsidrat li min-naħa l-
oħra huwa f’idejn dawn l-Istati li 
jiżguraw li dawk il-kumpaniji li 
għandhom is-sede tagħhom fit-territorju 
tagħhom jirrispettaw l-obbligi ġuridiċi 
tagħhom u josservaw id-dmir tad-
diliġenza, u li jipprevedu sanzjonijiet 
xierqa u adegwati jekk dan ma jkunx il-
każ,
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Emenda 36
Harlem Désir

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa J c (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Jc. billi jiġu kkunsidrati d-drittijiet 
fundamentali għal rikors effettiv u għal 
aċċess għal tribunal imparzjali u 
indipendenti, liema drittijiet huma 
kkonfermati mill-ġdid fl-Artikolu 7 tal-
Karta Ewropea tad-Drittijiet 
Fundamentali u fl-Artikolu 8 tad-
Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-
Bniedem,

Or. fr

Emenda 37
Harlem Désir

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa J d (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Jd. billi jiġi kkunsidrat il-prinċipju ta’
koperazzjoni ġudizzjarja, ikkonfermat 
mill-ġdid mill-Konvenzjoni ta’ Brussell u 
mir-Regolament Nru 44/2001, u li 
jistieden lill-Kummissjoni biex tagħti 
segwitu għall-proposti tal-Green Paper, li 
tipproponi linji gwida fir-rigward tal-
ekstraterritorjalità, b’mod partikolari 
dwar l-estensjoni tal-qasam ta’
applikazzjoni tar-regolament għal-
litigazzjonijiet li jimplikaw id-difensuri 
tal-pajjiżi terzi,

Or. fr
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Emenda 38
Helmut Scholz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa K

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

K. billi l-Kapitolu 13 tal-Ftehim ta’
skambju ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-
Korea t’Isfel, u l-Artikolu 270(3) tal-
Ftehim ta’ skambju liberu bejn l-Unjoni 
Ewropea u l-Kolombja u l-Perù, diġà 
jsemmu, għalkemm b’ċerti limiti, ir-
responsabilità soċjali tal-intrapriżi,

K. billi l-Kapitolu 13 tal-Ftehim ta’
skambju ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-
Korea t’Isfel, u l-Artikolu 270(3) tal-
Ftehim ta’ skambju liberu bejn l-Unjoni 
Ewropea u l-Kolombja u l-Perù, diġà 
jsemmu, għalkemm b’ċerti limiti, ir-
responsabilità soċjali tal-intrapriżi; billi 
lanqas il-ksur persistenti tad-drittijiet tal-
bniedem, tan-normi soċjali, u tad-
dispożizzjonijiet ambjentali mill-intrapriżi 
prattikament bl-ebda mod ma jaffettwa t-
tkomplija ta’ dawn il-ftehimiet 
kummerċjali, bil-kontra għall-għanijiet 
stabbiliti tagħhom,

Or. de

Emenda 39
Catherine Bearder

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa K

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

K. billi l-Kapitolu 13 tal-Ftehim ta’
skambju ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-
Korea t’Isfel, u l-Artikolu 270(3) tal-
Ftehim ta’ skambju liberu bejn l-Unjoni 
Ewropea u l-Kolombja u l-Perù, diġà 
jsemmu, għalkemm b’ċerti limiti, ir-
responsabilità soċjali tal-intrapriżi,

K. billi minkejja li l-Kapitolu 13 tal-
Ftehim ta’ skambju ħieles bejn l-Unjoni 
Ewropea u l-Korea t’Isfel, u l-Artikolu 
270(3) tal-Ftehim ta’ skambju liberu bejn l-
Unjoni Ewropea u l-Kolombja u l-Perù
jsemmu r-responsabilità soċjali tal-
intrapriżi, dan mhux biżżejjed biex 
jirrappreżenta l-importanza tar-
responsabilità soċjali tal-intrapriżi għall-
għan Ewropew tal-ħarsien tal-ambjent u 
tad-drittijiet soċjali u umani,
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Or. en

Emenda 40
Małgorzata Handzlik

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa K

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

K. billi l-Kapitolu 13 tal-Ftehim ta’
skambju ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-
Korea t’Isfel, u l-Artikolu 270(3) tal-
Ftehim ta’ skambju liberu bejn l-Unjoni 
Ewropea u l-Kolombja u l-Perù, diġà 
jsemmu, għalkemm b’ċerti limiti, ir-
responsabilità soċjali tal-intrapriżi,

K. billi l-Kapitolu 13 tal-Ftehim ta’
skambju ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-
Korea t’Isfel, u l-Artikolu 270(3) tal-
Ftehim Kummerċjali Multipartitiku bejn 
l-Unjoni Ewropea u l-Kolombja u l-Perù, 
diġà jsemmu r-responsabilità soċjali tal-
intrapriżi,

Or. en

Emenda 41
Helmut Scholz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa K a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ka. billi partikolarment fis-settur tal-
minjieri u f’oqsma wiesgħa tal-industrija 
fornitriċi l-ftehimiet dwar is-CSR li kien 
hawn s’issa wrew ruħhom insuffiċjenti,

Or. de

Emenda 42
Małgorzata Handzlik

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa L
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

L. billi r-responsabilità soċjali tal-
intrapriżi, minn banda, u l-klawsoli soċjali 
u ambjentali tal-ftehimiet kummerċjali,
mill-banda l-oħra, għandhom l-istess 
objettiv ta’ ekonomija fir-rispett tal-
bżonnijiet umani u ambjentali, u ta’
globalizzazzjoni iktar ġusta, iktar soċjali, 
iktar umana u li effettivament tkun favur l-
iżvilupp sostenibbli,

L. billi l-klawsoli soċjali u ambjentali tal-
ftehimiet kummerċjali, flimkien mal-
impenji magħmula mill-komunità 
kummerċjali fir-rigward tas-CSR,
għandhom l-istess objettiv ta’ ekonomija 
fir-rispett tal-bżonnijiet umani u 
ambjentali, u ta’ globalizzazzjoni iktar 
ġusta, iktar soċjali, iktar umana u li 
effettivament tkun favur l-iżvilupp 
sostenibbli,

Or. en

Emenda 43
Harlem Désir

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa L a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

La. billi tiġi kkunsidrata l-leġiżlazzjoni 
Komunitarja diġà fis-seħħ dwar il-
kumpaniji mikro, żgħar u ta’ daqs medju 
u b’mod partikolari r-rakkomandazzjoni 
2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 u l-“Att 
tan-Negozji ż-Żgħar” għall-Ewropa 
adottat f’Ġunju 2008

Or. fr

Emenda 44
Helmut Scholz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa M a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Ma. billi l-ftehimiet relatati mas-CSR 
m’għandhomx jimmiraw biex jostakolaw 
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il-promulgazzjoni ta’ leġiżlazzjoni 
effikaċi; billi jkun xieraq li dawk il-
ftehimiet relatati mas-CSR li juru ruħhom 
ineffikaċi jew mhux infurzabbli jwasslu 
għal dispożizzjonijiet mil-lat tal-
leġiżlaturi,

Or. en

Emenda 45
Małgorzata Handzlik

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jinnota li wara l-kriżi klimatika, 
enerġetika u alimentari, il-kriżi 
finanzjarja internazzjonali ġabet magħha 
kullimkien kriżi soċjali li żiedet il-bżonn 
ta’ regoli ġodda u b’saħħithom, sabiex l-
ekonomija dinjija jkollha qafas imtejjeb u 
ma tiżviluppax b’mod li jagħmel ħsara 
lill-bżonnijiet tal-bniedem u lil dawk tas-
soċjetà; iqis li l-kummerċ internazzjonali, 
li jinsab fil-qalba tal-globalizzazzjoni, 
mhuwiex eżentat minn dan il-bżonn;

1. Jinnota li l-isfidi li qed niffaċċjaw illum 
il-ġurnata, enfasizzati mill-kriżi 
finanzjarja reċenti, wasslu għad-
diskussjonijiet li għaddejjin madwar id-
dinja kollha dwar l-approċċ regolatorju l-
ġdid u kwistjonijiet ta’ governanza fl-
ekonomija dinjija, inkluż il-kummerċ 
internazzjonali; huwa tal-fehma li r-regoli 
l-ġodda għandhom jikkontribwixxu għall-
iżvilupp ta’ politiki aktar sostenibbli li 
jieħdu inkunsiderazzjoni t-tħassib soċjali 
u ambjentali;

Or. en

Emenda 46
Jan Zahradil

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jinnota li wara l-kriżi klimatika, 
enerġetika u alimentari, il-kriżi finanzjarja 
internazzjonali ġabet magħha kullimkien 
kriżi soċjali li żiedet il-bżonn ta’ regoli 

1. Jinnota li wara l-kriżi klimatika, 
enerġetika u alimentari, il-kriżi finanzjarja 
internazzjonali ġabet magħha kullimkien 
kriżi soċjali li żiedet il-bżonn ta’ regoli 



AM\833858MT.doc 25/59 PE450.649v01-00

MT

ġodda u b’saħħithom, sabiex l-ekonomija 
dinjija jkollha qafas imtejjeb u ma 
tiżviluppax b’mod li jagħmel ħsara lill-
bżonnijiet tal-bniedem u lil dawk tas-
soċjetà; iqis li l-kummerċ internazzjonali, li 
jinsab fil-qalba tal-globalizzazzjoni, 
mhuwiex eżentat minn dan il-bżonn;

ġodda aktar effikaċi u infurzati aħjar,
sabiex l-ekonomija tkun immonitorjata 
aħjar mir-regulaturi nazzjonali jew, fejn 
applikabbli, sopranazzjonali; iqis li l-
istrateġiji ta’ ħruġ li qed jiġu implimentati 
bħalissa madwar id-dinja kollha 
m’għandhomx jiżviluppaw b’mod li 
jagħmel ħsara lill-bżonnijiet tal-bniedem u 
lil dawk tas-soċjetà; iqis li l-
intensifikazzjoni tal-kummerċ 
internazzjonali miftuħ u ġust, li huwa
wieħed mill-muturi tal-globalizzazzjoni, 
tista’ jikkontribwixxi għal dan l-għan;

Or. en

Emenda 47
Daniel Caspary

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Jinnota li wara l-kriżi klimatika, 
enerġetika u alimentari, il-kriżi finanzjarja 
internazzjonali ġabet magħha kullimkien
kriżi soċjali li żiedet il-bżonn ta’ regoli 
ġodda u b’saħħithom, sabiex l-ekonomija 
dinjija jkollha qafas imtejjeb u ma 
tiżviluppax b’mod li jagħmel ħsara lill-
bżonnijiet tal-bniedem u lil dawk tas-
soċjetà; iqis li l-kummerċ internazzjonali, li 
jinsab fil-qalba tal-globalizzazzjoni, 
mhuwiex eżentat minn dan il-bżonn;

1. Jinnota li l-kriżi finanzjarja 
internazzjonali f’xi każijiet ġabet magħha 
kriżi soċjali li żiedet il-bżonn ta’ regoli 
ġodda u b’saħħithom, sabiex l-ekonomija 
dinjija jkollha qafas imtejjeb u ma 
tiżviluppax b’mod li jagħmel ħsara lill-
bżonnijiet tal-bniedem u lil dawk tas-
soċjetà; iqis li l-kummerċ internazzjonali, li 
jinsab fil-qalba tal-globalizzazzjoni, 
mhuwiex eżentat minn dan il-bżonn;

Or. de

Emenda 48
Małgorzata Handzlik

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2



PE450.649v01-00 26/59 AM\833858MT.doc

MT

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jinnota wkoll li l-globalizzazzjoni ġabet 
magħha kompetizzjoni miżjuda bejn il-
pajjiżi biex jattiraw l-investituri barranin 
kif ukoll intensifikazzjoni tal-
kompetizzjoni bejn l-intrapriżi, li kultant 
wasslet għal ksur gravi tad-drittijiet tal-
bniedem, tad-drittijiet soċjali u riskju għall-
ambjent; 

2. Jinnota wkoll li l-globalizzazzjoni żiedet 
il-pressjoni kompetittiva bejn il-pajjiżi 
biex jattiraw l-investituri barranin kif ukoll
il-kompetizzjoni bejn il-korporazzjonijiet, 
li kultant wasslet għal ksur mhux 
ġustifikat tad-drittijiet tal-bniedem, tad-
drittijiet soċjali u riskju għall-ambjent;

Or. en

Emenda 49
Christofer Fjellner

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jinnota wkoll li l-globalizzazzjoni ġabet 
magħha kompetizzjoni miżjuda bejn il-
pajjiżi biex jattiraw l-investituri barranin 
kif ukoll intensifikazzjoni tal-
kompetizzjoni bejn l-intrapriżi, li kultant 
wasslet għal ksur gravi tad-drittijiet tal-
bniedem, tad-drittijiet soċjali u riskju għall-
ambjent; 

2. Jinnota wkoll li l-globalizzazzjoni ġabet 
magħha kompetizzjoni miżjuda bejn il-
pajjiżi biex jattiraw l-investituri barranin 
kif ukoll intensifikazzjoni tal-
kompetizzjoni bejn l-intrapriżi, li mexxiet
’il quddiem ir-riformi għat-titjib tal-
onestà, tal-governanza u tal-prosperità,
iżda kultant wasslet ukoll għal ksur gravi 
tad-drittijiet tal-bniedem, tad-drittijiet 
soċjali u riskju għall-ambjent;

Or. en

Emenda 50
Catherine Bearder

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2. Jinnota wkoll li l-globalizzazzjoni ġabet 2. Jinnota wkoll li l-globalizzazzjoni ġabet 
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magħha kompetizzjoni miżjuda bejn il-
pajjiżi biex jattiraw l-investituri barranin 
kif ukoll intensifikazzjoni tal-
kompetizzjoni bejn l-intrapriżi, li kultant 
wasslet għal ksur gravi tad-drittijiet tal-
bniedem, tad-drittijiet soċjali u riskju għall-
ambjent; 

magħha kompetizzjoni miżjuda bejn il-
pajjiżi biex jattiraw l-investituri barranin 
kif ukoll intensifikazzjoni tal-
kompetizzjoni bejn l-intrapriżi, li kultant 
wasslet biex il-gvernijiet jittoleraw ksur 
gravi tad-drittijiet tal-bniedem, tad-drittijiet 
soċjali u riskju għall-ambjent, bil-għan li 
jiġbdu lejhom il-kummerċ u l-
investimenti;

Or. en

Emenda 51
Harlem Désir

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3. Ifakkar li l-prinċipji li jiddefinixxu s-
CSR, li huma totalment rikonoxxuti fil-
livell internazzjonali, kemm fi ħdan l-
OECD kif ukoll l-ILO u n-Nazzjonijiet 
Uniti, jikkonċernaw l-imġiba responsabbli 
mistennija mill-intrapriżi partikolarment 
fil-qasam tal-impjieg, tar-relazzjonijiet 
soċjali, tad-drittijiet tal-bniedem, tal-
ambjent, tal-interessi tal-konsumatur u tat-
trasparenza fir-rigward tagħhom, tal-ġlieda 
kontra l-korruzzjoni u tal-fiskalità;

3. Ifakkar li l-prinċipji li jiddefinixxu s-
CSR, li huma totalment rikonoxxuti fil-
livell internazzjonali, kemm fi ħdan l-
OECD kif ukoll l-ILO u n-Nazzjonijiet 
Uniti, jikkonċernaw l-imġiba responsabbli 
mistennija mill-intrapriżi, u l-ewwel u 
qabel kollox jimplika r-rispett tal-
leġiżlazzonijiet fis-seħħ, partikolarment fil-
qasam tal-impjieg, tar-relazzjonijiet soċjali, 
tad-drittijiet tal-bniedem, tal-ambjent, tal-
interessi tal-konsumatur u tat-trasparenza 
fir-rigward tagħhom, tal-ġlieda kontra l-
korruzzjoni u tal-fiskalità;

Or. fr

Emenda 52
Keith Taylor

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 3 a (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

3a. Jirrikonoxxi l-limitazzjonijiet ta’ 
kunċett ta’ CSR purament voluntarju, u
għaldaqstant iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
biex b’mod espliċitu jinkludi s-CSR fl-
istrateġija l-ġdida tagħha dwar il-
kummerċ tal-2020 u biex tippreżenta 
proposti ċari dwar kif għandha tiġi 
infurzata fil-politiki settorjali tagħha 
b’mod trasparenti u responsabbli;

Or. en

Emenda 53
Małgorzata Handzlik

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Ifakkar li l-promozzjoni tar-
responsabilità soċjali tal-intrapriżi hija 
objettiv appoġġat mill-Unjoni Ewropea, u 
li l-Kummissjoni Ewropea tqis li l-Unjoni 
għandha tiżgura li l-politiki esterni li 
timplimenta, kif ukoll l-imġiba tal-
intrapriżi Ewropej li jinvestu f’pajjiżi 
terzi, jikkontribwixxu b’mod effikaċi għall-
iżvilupp sostenibbli u għall-iżvilupp soċjali 
f’dawn il-pajjiżi;

4. Ifakkar li l-promozzjoni tar-
responsabilità soċjali tal-intrapriżi hija 
objettiv appoġġat mill-Unjoni Ewropea, u 
li l-Kummissjoni Ewropea tqis li l-Unjoni 
għandha tiżgura li l-politiki esterni li 
timplimenta jikkontribwixxu b’mod 
effikaċi għall-iżvilupp sostenibbli u għall-
iżvilupp soċjali fil-pajjiżi kkonċernati u li
l-azzjonijiet tal-korporazzjonijiet Ewropej, 
kull fejn jinvestu u joperaw, ikunu 
konformi mal-valuri Ewropej u n-normi 
miftiehma f’livell internazzjonali;

Or. en

Emenda 54
Małgorzata Handzlik

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Ifakkar li l-politika kummerċjali hija 
strument għas-servizz tal-objettivi globali 
tal-Unjoni Ewropea u li, skont l-
Artikolu 207 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-
politika kummerċjali tal-Unjoni Ewropea 
titmexxa “fil-kuntest tal-prinċipji u l-
objettivi tal-azzjoni esterna tal-Unjoni”, u 
li skont l-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, hija għandha 
tikkontribwixxi b’mod partikolari “għall-
iżvilupp sostenibbli tal-pajneta, għas-
solidarjetà u għar-rispett bejn il-popli, 
għall-kummerċ ħieles u ġust, għall-
eliminazzjoni tal-faqar u għall-protezzjoni 
tad-drittijiet tal-bniedem, b’mod partikolari 
dawk tat-tfal, kif ukoll għar-rispett sħiħ u 
għall-iżvilupp tal-liġi internazzjonali, 
b’mod partikolari għar-rispett tal-prinċipji 
tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti”;

5. Ifakkar li l-objettivi tal-politika 
kummerċjali komuni għandhom ikunu 
kkoordinati bis-sħiħ mal-objettivi globali 
tal-Unjoni Ewropea u li, skont l-
Artikolu 207 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-
politika kummerċjali tal-Unjoni Ewropea 
titmexxa “fil-kuntest tal-prinċipji u l-
objettivi tal-azzjoni esterna tal-Unjoni” u li 
skont l-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, hija għandha tikkontribwixxi, 
fost l-oħrajn, “għall-iżvilupp sostenibbli 
tal-pjaneta, għas-solidarjetà u għar-rispett 
bejn il-popli, għall-kummerċ ħieles u ġust, 
għall-eliminazzjoni tal-faqar u għall-
protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, 
b’mod partikolari dawk tat-tfal, kif ukoll 
għar-rispett sħiħ u għall-iżvilupp tal-liġi 
internazzjonali, b’mod partikolari għar-
rispett tal-prinċipji tal-Karta tan-
Nazzjonijiet Uniti”;

Or. en

Emenda 55
Harlem Désir

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5a. iqis li l-Kummissjoni Ewropea 
għandha tistudja l-possibilitajiet li 
tistabbilixxi definizzjoni armonizzata tar-
relazzjonijiet bejn kumpanija, magħrufa 
bħala l-“kumpanija prinċipali” u  
kwalunkwe kumpanija li b’xi mod 
tiddependi minnha, irrelevanti jekk din 
tkunx tirrappreżenta l-kumpanija filjali, 
il-fornituri jew is-subappaltaturi , biex 
b’hekk tkun iffaċilitata r-responsabilità 
ġuridika ta’ kull wieħed minn dawn l-
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eżempji;

Or. fr

Emenda 56
Joe Higgins

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5a. Iqis is-CSR bħala għodda ineffikaċi 
għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-
ħaddiema, tad-drittijiet tal-komunitajiet 
lokali u indiġeni u tal-ambjent u jitlob 
leġiżlazzjoni stretta u organizzazzjoni 
effikaċi tat-trejdunjins għall-iżgurar tad-
drittijiet tal-ħaddiema u tal-ħarsien tal-
ambjent flok li wieħed joqgħod fuq 
impenji mhux vinkolanti tal-intrapriżi;

Or. en

Emenda 57
Małgorzata Handzlik

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Iqis li, meta jitqies ir-rwol ewlieni tal-
intrapriżi l-kbar, il-filjali tagħhom u l-
katini ta’ approviġġjonament tagħhom fil-
kummerċ internazzjonali, ir-responsabilità 
soċjali u ambjentali tal-intrapriżi għandha 
ssir dimensjoni tal-ftehimiet kummerċjali 
tal-Unjoni Ewropea;

6. Iqis li, meta jitqies ir-rwol ewlieni tal-
intrapriżi l-kbar, il-filjali tagħhom u l-
katini ta’ approviġġjonament tagħhom fil-
kummerċ internazzjonali, ir-responsabilità 
soċjali tal-intrapriżi tista’ tagħti valur 
miżjud lill-ftehimiet kummerċjali tal-
Unjoni Ewropea;

Or. en
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Emenda 58
Małgorzata Handzlik

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Iqis li l-klawsoli soċjali tal-ftehimiet 
kummerċjali se jissaħħu mis-CSR, li 
jikkonċerna l-imġiba tal-intrapriżi, filwaqt 
li s-CSR se jiġi appoġġat permezz tas-
saħħa tal-ftehimiet kummerċjali, u 
partikolarment tal-qafas ta’ sorveljanza li 
jwaqqfu għall-implimentazzjoni tal-
prinċipji li jirregolawhom;

7. Iqis li l-klawsoli soċjali tal-ftehimiet 
kummerċjali għandhom ikunu 
kkomplementati mis-CSR, li tikkonċerna l-
imġiba tal-korporazzjonijiet, filwaqt li s-
CSR se tiġi appoġġjata permezz tas-saħħa 
tal-ftehimiet kummerċjali, u partikolarment 
tal-qafas ta’ sorveljanza li jwaqqfu għall-
implimentazzjoni tal-prinċipji li 
jirregolawhom;

Or. en

Emenda 59
Harlem Désir

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 7 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7a. jitlob li l-prinċipji u l-obbligi fir-
rigward tas-CSR jiġu kkunsidrati u 
integrati fil-komunikazzjoni li jmiss tal-
Kummissjoni dwar “Il-politika 
kummerċjali l-ġdida għall-Ewropa fil-
qafas tal-istrateġija Ewropa 2020”, fil-
komunikazzjoni li hija qed tħejji dwar is-
CSR għall-2011 u fid-dħul fis-seħħ tal-
politika kummerċjali tagħha;

Or. fr



PE450.649v01-00 32/59 AM\833858MT.doc

MT

Emenda 60
Małgorzata Handzlik

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8. Jitlob li l-prinċipji tas-CSR jiġu integrati 
fir-Regolament SGP u SGP + matul ir-
rieżami li jmiss; jitlob lill-Kummissjoni 
biex tara li l-intrapriżi tranżnazzjonali, 
kemm jekk ikollhom is-sede fl-Unjoni 
Ewropea kif ukoll jekk le, li l-filjali 
tagħhom jew il-katini ta’ provvista jinsabu 
f’pajjiżi li jipparteċipaw fl-iskema SGP, u 
b’mod partikolari fl-SGP +, jirrispettaw l-
obbligi legali, nazzjonali u internazzjonali 
tagħhom fil-qasam tad-drittijiet tal-
bniedem, tan-normi soċjali u tar-
regolamentazzjoni ambjentali; jixtieq li l-
Unjoni Ewropea u l-Istati firmatarji u 
benefiċjarji tal-SGP jaraw li l-intrapriżi 
jirrispettaw dawn l-obbligi; jitlob li din 
tkun dimensjoni vinkolanti tal-SGP;

8. Jitlob li l-prinċipji tas-CSR jiġu integrati 
fir-Regolament SGP + matul ir-rieżami li 
jmiss; jitlob lill-Kummissjoni biex tara li l-
intrapriżi jirrispettaw l-obbligi legali, 
nazzjonali u internazzjonali tagħhom fil-
qasam tad-drittijiet tal-bniedem, tan-normi 
soċjali u tar-regolamentazzjoni ambjentali; 
jixtieq li l-Unjoni Ewropea u l-Istati 
firmatarji u benefiċjarji tal-SGP jaraw li l-
intrapriżi jirrispettaw dawn l-obbligi; 

Or. en

Emenda 61
William (il-Konti ta’) Dartmouth

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 8 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

8a. Jitlob li l-Kummissjoni tiftakar li 
oriġinarjament, is-CSR kienet attività 
voluntarja ta’ intrapriżi responsabbli, bl-
intenzjoni li jiġi żgurat li jkun ta’ ġid l-
impatt tagħhom fuq l-Istati Membri u l-
istati li fihom joperaw, u li tirrikonixxi li, 
f’dan il-kuntest, iż-żamma tal-prinċipju 
voluntarju u l-possibilità li l-
organizzazzjonijiet jagħżlu l-azzjonijiet 
tagħhom skont id-diskrezzjoni tagħhom 
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huma l-aħjar metodu għall-iżgurar tal-
aktar riżultati produttivi;

Or. en

Emenda 62
Jan Zahradil

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Iqis li sistema ta’ SGP + rinnovata 
għandha wkoll tipprojbixxi il-“ftehimiet 
tal-pajjiżi ospitanti”, li huma ftehimiet 
konklużi mingħajr trasparenza ta’ xejn bejn 
ċerti intrapriżi multinazzjonali u pajjiżi 
ospitanti, benefiċjarji tal-SGP +, biex 
jevitaw lil-bżonnijiet regolamentari f’dawn 
il-pajjiżi, u li b’mod ovvju jmorru kontra s-
CSR;

imħassar

Or. en

Emenda 63
William (il-Konti ta’) Dartmouth

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9a. Jinnota li r-rekwiżiti legali, ir-
regolamenti u l-proċeduri burokratiċi 
jista’ jkollhom impatt partikolarment 
negattiv fuq l-SMEs li jkunu qed 
jippruvaw jikbru bl-għajnuna ta’ riżorsi 
limitati u/jew jidħlu fi swieq ġodda, u 
għaldaqstant jitlob lill-Kummissjoni biex 
tiżgura li l-azzjonijiet li jista’ jkun li se 
jittieħdu abbażi ta’ dan ir-rapport ma 
jżidux il-piż burokratiku partikolarment 
għall-SMEs u ma jħallux effetti ħżiena 
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fuq l-inizjattivi intraprenditorjali
tagħhom;

Or. en

Emenda 64
Małgorzata Handzlik

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jitlob lill-Kummissjoni Ewropea biex 
tfassal mudell ġdid ta’ valutazzjonijiet tal-
impatt sabiex tiżgura li sakemm jiġi 
ffirmat ftehim kummerċjali, imbagħad 
wara din il-firma, l-Istati li jkunu ħadu 
impenn mal-Unjoni Ewropea jirrispettaw 
b’mod effikaċi l-obbligi tagħhom fil-
qasam tad-drittijiet tal-bniedem, in-normi 
soċjali fundamentali u l-protezzjoni tal-
ambjent; jitlob ukoll li jsiru 
valutazzjonijiet tal-impatt dwar l-effetti 
tal-ftehimiet kummerċjali fil-livell soċjali 
u ambjentali fil-pajjiżi sħab u fis-setturi 
vulnerabbli ta’ dawn il-pajjiżi, filwaqt li 
dawn l-istudji għandhom isiru wkoll qabel 
l-iffirmar ta’ ftehim u l-implimentazzjoni 
tiegħu;

10. Jitlob lill-Kummissjoni Ewropea biex 
ittejjeb, jekk meħtieġ, il-mudell tagħha ta’ 
valutazzjoni tal-impatt fir-rigward tas-
sostenibilità sabiex dan ikollu effett xieraq
fuq l-implikazzjoniiet ekonomiċi, soċjali u 
ambjentali tan-negozjati kummerċjali; 
jitlob li l-Kummissjoni tagħti segwitu 
għall-ftehimiet kummerċjali mal-pajjiżi 
sħab tal-UE bit-twettiq ta’ studji ta’ 
valutazzjoni tal-impatt post ante bil-
kunsiderazzjoni partikolari ta’ setturi 
vulnerabbli;

Or. en

Emenda 65
Harlem Désir

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jitlob lill-Kummissjoni Ewropea biex 
tfassal mudell ġdid ta’ valutazzjonijiet tal-
impatt sabiex tiżgura li sakemm jiġi ffirmat 

10. Jitlob lill-Kummissjoni Ewropea biex 
tfassal mudell ġdid ta’ valutazzjonijiet tal-
impatt sabiex tiżgura li sakemm jiġi ffirmat 
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ftehim kummerċjali, imbagħad wara din il-
firma, l-Istati li jkunu ħadu impenn mal-
Unjoni Ewropea jirrispettaw b’mod 
effikaċi l-obbligi tagħhom fil-qasam tad-
drittijiet tal-bniedem, in-normi soċjali 
fundamentali u l-protezzjoni tal-ambjent; 
jitlob ukoll li jsiru valutazzjonijiet tal-
impatt dwar l-effetti tal-ftehimiet 
kummerċjali fil-livell soċjali u ambjentali 
fil-pajjiżi sħab u fis-setturi vulnerabbli ta’
dawn il-pajjiżi, filwaqt li dawn l-istudji 
għandhom isiru wkoll qabel l-iffirmar ta’
ftehim u l-implimentazzjoni tiegħu;

ftehim kummerċjali, imbagħad wara din il-
firma, l-Istati li jkunu ħadu impenn mal-
Unjoni Ewropea jirrispettaw b’mod 
effikaċi l-obbligi tagħhom fil-qasam tad-
drittijiet tal-bniedem, in-normi soċjali 
ewlenin u l-protezzjoni tal-ambjent; jitlob 
ukoll li jsiru valutazzjonijiet tal-impatt 
dwar l-effetti tal-ftehimiet kummerċjali fil-
livell soċjali u ambjentali fil-pajjiżi sħab u 
fis-setturi vulnerabbli ta’ dawn il-pajjiżi, 
filwaqt li dawn l-istudji għandhom isiru 
wkoll qabel l-iffirmar ta’ ftehim u wara l-
implimentazzjoni tiegħu;

Or. en

Emenda 66
Keith Taylor

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Jitlob lill-Kummissjoni Ewropea biex 
tfassal mudell ġdid ta’ valutazzjonijiet tal-
impatt sabiex tiżgura li sakemm jiġi ffirmat 
ftehim kummerċjali, imbagħad wara din il-
firma, l-Istati li jkunu ħadu impenn mal-
Unjoni Ewropea jirrispettaw b’mod 
effikaċi l-obbligi tagħhom fil-qasam tad-
drittijiet tal-bniedem, in-normi soċjali 
fundamentali u l-protezzjoni tal-ambjent; 
jitlob ukoll li jsiru valutazzjonijiet tal-
impatt dwar l-effetti tal-ftehimiet 
kummerċjali fil-livell soċjali u ambjentali 
fil-pajjiżi sħab u fis-setturi vulnerabbli ta’
dawn il-pajjiżi, filwaqt li dawn l-istudji 
għandhom isiru wkoll qabel l-iffirmar ta’
ftehim u l-implimentazzjoni tiegħu;

10. Jitlob lill-Kummissjoni Ewropea biex 
tfassal mudell ġdid ta’ valutazzjonijiet tal-
impatt sabiex tiżgura li sakemm jiġi ffirmat 
ftehim kummerċjali, imbagħad wara din il-
firma, l-Istati li jkunu ħadu impenn mal-
Unjoni Ewropea jirrispettaw b’mod 
effikaċi l-obbligi tagħhom fil-qasam tad-
drittijiet tal-bniedem, in-normi soċjali 
fundamentali u l-protezzjoni tal-ambjent, 
inklużi l-għanijiet relatati mat-taffija tal-
bidla fil-klima; jitlob ukoll li jsiru 
valutazzjonijiet tal-impatt dwar l-effetti tal-
ftehimiet kummerċjali fil-livell soċjali u 
ambjentali fil-pajjiżi sħab u fis-setturi 
vulnerabbli ta’ dawn il-pajjiżi, filwaqt li 
dawn l-istudji għandhom isiru wkoll qabel 
l-iffirmar ta’ ftehim u l-implimentazzjoni 
tiegħu;

Or. en
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Emenda 67
Keith Taylor

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10a. Jenfasizza li wara d-dħul fis-seħħ 
tat-Trattat ta’ Lisbona, il-Parlament 
għandu jinżamm infurmat bis-sħiħ dwar 
kif ir-riżultati tal-valutazzjonijiet tal-
impatt fir-rigward tas-sostenibilità (SIA) 
tal-ftehimiet qed jiġu inkorporati fin-
negozjati ta’ qabel il-konklużjoni 
tagħhom u dwar liema kapitoli ta’ dawn 
il-ftehimiet ikunu nbidlu bil-għan li jiġu 
evitati impatti negattivi identifikati mill-
SIA;

Or. en

Emenda 68
Marielle De Sarnez

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10a. jitlob lill-Kummissjoni Ewropea biex 
tħejji studji tal-impatt biex jiġu evalwati l-
effetti tal-ftehimiet kummerċjali fuq l-
SMEs Ewropej (test SME), b’mod 
partikolari fir-rigward tas-CSR, 
f’konformità mal-Att tan-Negozji ż-
Żgħar;

Or. fr
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Emenda 69
William (il-Konti ta’) Dartmouth

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 10 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10a. Jinnota li l-impożizzjoni ta’ rekwiżiti 
legali minn korpi sopranazzjonali tista’ 
tnaqqas il-funzjonalità tad-demokrazija 
elettorali u jitlob lill-Kummissjoni biex 
tiżgura li t-termini tal-ftehimiet 
internazzjonali kollha li hija tixtieq 
timplimenta ma jnaqqsu d-drittijiet 
demokratiċi relatati mal-
awtodeterminazzjoni tal-ebda waħda mill-
partijiet tal-ftehima li tkun;

Or. en

Emenda 70
Jan Zahradil

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Jipproponi b’mod iktar globali li l-
ftehimiet kummerċjali kollha li jiġu 
nnegozjati fil-ġejjieni mill-Unjoni, inklużi 
l-ftehimiet ta’ investiment u l-ftehimiet 
dwar appalti pubbliċi, ikun fihom kapitolu 
dwar l-iżvilupp sostenibbli li jkun jinkludi 
klawsola dwar is-CSR;

11. Jipproponi b’mod iktar globali li, fejn 
rilevanti, il-ftehimiet kummerċjali li jiġu 
nnegozjati fil-ġejjieni mill-Unjoni jkun
fihom kapitolu dwar l-iżvilupp sostenibbli 
li joqrob lejn il-prinċipji tas-CSR kif 
iddefiniti fl-aġġornamentt tal-2010 tal-
Linji Gwida tal-OECD għall-Intrapriżi 
Multinazzjonali;

Or. en
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Emenda 71
Jan Zahradil

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jipproponi li din il-“klawsola CSR”
tkun tinkludi:

a. impenn reċiproku taż-żewġ 
partijiet biex jippromwovu s-CSR fil-
kuntest tal-ftehim u fl-iskambji 
kummerċjali tagħhom; 

b. inċentivi għat-tħeġġiġ tal-
intrapriżi biex dawn jieħdu impenji 
fil-qasam tas-CSR, negozjati mal-
partijiet kollha kkonċernati tal-
intrapriża, inklużi t-trejdunjins, l-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u 
l-assoċjazzjonijiet lokali kkonċernati;

c. il-ftuħ ta’ ‘‘punti ta’ kuntatt’’ bħal 
dawk stabbiliti fil-kuntest tal-OECD 
għall-promozzjoni tal-informazzjoni 
dwar is-CSR, it-trasparenza u biex 
jirċievu lmenti eventwali u 
testimonjanza dwar il-każijiet ta’
nuqqas ta’ rispett tas-CSR, 
b’kooperazzjoni mas-soċjetà ċivili;

d. obbligu ta’ trasparenza u ta’
rappurtaġġ għall-intrapriżi u gruppi 
ta’ intrapriżi, jiġifieri l-pubblikazzjoni 
annwali tal-kontijiet tagħhom fil-
qasam tas-CSR f’dokument 
disponibbli għall-pubbliku;

e. obbligu ta’ diliġenza għall-
intrapriżi u gruppi ta’ intrapriżi, 
jiġifieri l-obbligu li jieħdu miżuri 
antiċipattivi sabiex jidentifikaw u 
jipprevjenu kull ksur tad-drittijiet tal-
bniedem u tad-drittijiet ambjentali, 
korruzzjoni jew evażjoni fiskali, 

imħassar

                                               
1 Bħall-Programm Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ )
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inkluż fil-filjali tagħhom u fil-katini 
ta’ provvista, jiġifieri fl-isfera ta’
influwenza tagħhom;

f. mekkaniżmu ta’ eżami f’każ ta’
ksur ipprovat tal-impenji meħuda fir-
rigward tas-CSR, fil-qafas ta’ ftehim 
kummerċjali; għandhom ikunu 
jistgħu jsiru inkjesti mill-awtoritajiet 
kompetenti taż-żewġ partijiet 
firmatarji, iżda wkoll minn esperti 
indipendenti, skont il-mudell ta’
inkjesti li diġà saru fil-qafas tal-
programmi tal-ILO1; f’każ ta’ ksur 
gravi, il-partijiet jistgħu jibdew 
azzjonijiet ta’ denunċja mal-pubbliku 
u jitolbu sanzjonijiet kummerċjali 
proporzjonali;

g. mekkaniżmu ta’ kooperazzjoni 
ġudizzjarja bejn l-Unjoni u l-Istati 
sħab, sabiex jiġi żgurat ir-rispett 
effettiv mill-intrapriżi tal-leġiżlazzjoni 
u tal-konvenzjonijiet internazzjonali 
rilevanti fil-qasam tas-CSR; iż-żewġ 
partijiet għandhom jieħdu l-impenn li 
jiffavorixxu l-kooperazzjoni 
ġudizzjarja transnazzjonali, li 
jiffaċilitaw l-aċċess għall-ġustizzja 
għall-vittmi ta’ azzjonijiet tal-
intrapriżi jew tal-kumpaniji li jkunu 
fl-isfera ta’ influwenza tagħhom u li 
jappoġġaw l-iżvilupp ta’ proċeduri u 
ta’ istituzzjonijiet ġudizzjarji għal dan 
l-iskop;

Or. en

Emenda 72
Marielle De Sarnez

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Jipproponi li din il-“klawsola CSR”
tkun tinkludi:

a. impenn reċiproku taż-żewġ partijiet 
biex jippromwovu s-CSR fil-kuntest 
tal-ftehim u fl-iskambji kummerċjali 
tagħhom; 

b. inċentivi għat-tħeġġiġ tal-intrapriżi 
biex dawn jieħdu impenji fil-qasam 
tas-CSR, negozjati mal-partijiet kollha 
kkonċernati tal-intrapriża, inklużi t-
trejdunjins, l-organizzazzjonijiet tal-
konsumaturi u l-assoċjazzjonijiet 
lokali kkonċernati;

c. il-ftuħ ta’ “punti ta’ kuntatt” bħal 
dawk stabbiliti fil-kuntest tal-OECD 
għall-promozzjoni tal-informazzjoni 
dwar is-CSR, it-trasparenza u biex 
jirċievu lmenti eventwali u 
testimonjanza dwar il-każijiet ta’
nuqqas ta’ rispett tas-CSR, 
b’kooperazzjoni mas-soċjetà ċivili;

d. obbligu ta’ trasparenza u ta’
rappurtaġġ għall-intrapriżi u gruppi ta’
intrapriżi, jiġifieri l-pubblikazzjoni 
annwali tal-kontijiet tagħhom fil-
qasam tas-CSR f’dokument 
disponibbli għall-pubbliku; 

e. obbligu ta’ diliġenza għall-
intrapriżi u gruppi ta’ intrapriżi, 

12. Jipproponi li din il-“klawsola CSR”
tkun tinkludi:

a. impenn reċiproku taż-żewġ partijiet 
biex jippromwovu s-CSR fil-kuntest 
tal-ftehim u fl-iskambji kummerċjali 
tagħhom;

b. inċentivi għat-tħeġġiġ tal-intrapriżi 
biex dawn jieħdu impenji fil-qasam tas-
CSR, negozjati mal-partijiet kollha 
kkonċernati tal-intrapriża, inklużi t-
trejdunjins, l-organizzazzjonijiet tal-
konsumaturi u l-assoċjazzjonijiet lokali 
kkonċernati;

c. il-ftuħ ta’ “punti ta’ kuntatt” bħal 
dawk stabbiliti fil-kuntest tal-OECD 
għall-promozzjoni tal-informazzjoni 
dwar is-CSR, it-trasparenza u biex 
jirċievu lmenti eventwali u 
testimonjanza dwar il-każijiet ta’
nuqqas ta’ rispett tas-CSR, 
b’kooperazzjoni mas-soċjetà ċivili;

d. obbligu ta’ trasparenza u ta’
rappurtaġġ għall-intrapriżi u gruppi ta’
intrapriżi li mhumiex koperti mill-
qasam ta’ applikazzjoni tar-
rakkomandazzjoni 2003/361/KE tas-6 
ta’ Mejju 2003, jiġifieri l-
pubblikazzjoni annwali tal-kontijiet 
tagħhom fil-qasam tas-CSR 
f’dokument disponibbli għall-pubbliku, 
f’konformità mal-prinċipju “Aħseb l-
Ewwel fiż-Żgħir”, sabiex jiġi evitat li 
din il-klawsola ma timponix ħlasijiet 
amministrattivi ġodda għall-SMEs 
intiżi skont ir-Rakkomandazzjoni 
2003/361/KE Mejju 2003;
e. obbligu ta’ diliġenza għall-intrapriżi 
u gruppi ta’ intrapriżi, jiġifieri l-
obbligu li jieħdu miżuri antiċipattivi 
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jiġifieri l-obbligu li jieħdu miżuri 
antiċipattivi sabiex jidentifikaw u 
jipprevjenu kull ksur tad-drittijiet tal-
bniedem u tad-drittijiet ambjentali, 
korruzzjoni jew evażjoni fiskali, inkluż 
fil-filjali tagħhom u fil-katini ta’
provvista, jiġifieri fl-isfera ta’
influwenza tagħhom;

f. mekkaniżmu ta’ eżami f’każ ta’
ksur ipprovat tal-impenji meħuda fir-
rigward tas-CSR, fil-qafas ta’ ftehim 
kummerċjali; għandhom ikunu jistgħu 
jsiru inkjesti mill-awtoritajiet 
kompetenti taż-żewġ partijiet 
firmatarji, iżda wkoll minn esperti 
indipendenti, skont il-mudell ta’
inkjesti li diġà saru fil-qafas tal-
programmi tal-ILO1; f’każ ta’ ksur 
gravi, il-partijiet jistgħu jibdew 
azzjonijiet ta’ denunċja mal-pubbliku 
u jitolbu sanzjonijiet kummerċjali 
proporzjonali;

g. mekkaniżmu ta’ kooperazzjoni 
ġudizzjarja bejn l-Unjoni u l-Istati 
sħab, sabiex jiġi żgurat ir-rispett 
effettiv mill-intrapriżi tal-leġiżlazzjoni 
u tal-konvenzjonijiet internazzjonali 
rilevanti fil-qasam tas-CSR; iż-żewġ 
partijiet għandhom jieħdu l-impenn li 
jiffavorixxu l-kooperazzjoni 
ġudizzjarja transnazzjonali, li 
jiffaċilitaw l-aċċess għall-ġustizzja 
għall-vittmi ta’ azzjonijiet tal-intrapriżi 
jew tal-kumpaniji li jkunu fl-isfera ta’
influwenza tagħhom u li jappoġġaw l-
iżvilupp ta’ proċeduri u ta’
istituzzjonijiet ġudizzjarji għal dan l-
iskop; 

sabiex jidentifikaw u jipprevjenu kull 
ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tad-
drittijiet ambjentali, korruzzjoni jew 
evażjoni fiskali, inkluż fil-filjali 
tagħhom u fil-katini ta’ provvista, 
jiġifieri fl-isfera ta’ influwenza 
tagħhom; 

f. mekkaniżmu ta’ eżami f’każ ta’ ksur 
ipprovat tal-impenji meħuda fir-
rigward tas-CSR, fil-qafas ta’ ftehim 
kummerċjali; għandhom ikunu jistgħu 
jsiru inkjesti mill-awtoritajiet 
kompetenti taż-żewġ partijiet 
firmatarji, skont il-mudell ta’ inkjesti li 
diġà saru fil-qafas tal-programmi tal-
ILO; f’każ ta’ ksur gravi, il-partijiet 
jistgħu jitolbu sanzjonijiet kummerċjali 
proporzjonali; 

g. mekkaniżmu ta’ kooperazzjoni 
ġudizzjarja bejn l-Unjoni u l-Istati 
sħab, sabiex jiġi żgurat ir-rispett 
effettiv mill-intrapriżi tal-leġiżlazzjoni 
u tal-konvenzjonijiet internazzjonali 
rilevanti fil-qasam tas-CSR; iż-żewġ 
partijiet għandhom jieħdu l-impenn li 
jiffavorixxu l-kooperazzjoni 
ġudizzjarja transnazzjonali, li 
jiffaċilitaw l-aċċess għall-ġustizzja 
għall-vittmi ta’ azzjonijiet tal-intrapriżi 
jew tal-kumpaniji li jkunu fl-isfera ta’
influwenza tagħhom u li jappoġġaw l-
iżvilupp ta’ proċeduri u ta’
istituzzjonijiet ġudizzjarji għal dan l-
iskop;

Or. fr
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Emenda 73
Małgorzata Handzlik

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12 punt a

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

a. impenn reċiproku taż-żewġ partijiet biex 
jippromwovu s-CSR fil-kuntest tal-ftehim 
u fl-iskambji kummerċjali tagħhom; 

a. impenn reċiproku taż-żewġ partijiet biex 
jippromwovu strumenti miftiehma 
internazzjonalment dwar is-CSR fil-
kuntest tal-ftehim u fl-iskambji 
kummerċjali tagħhom;

Or. en

Emenda 74
Helmut Scholz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12 punt a

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

a. impenn reċiproku taż-żewġ partijiet biex 
jippromwovu s-CSR fil-kuntest tal-ftehim 
u fl-iskambji kummerċjali tagħhom;

a. impenn reċiproku taż-żewġ partijiet biex 
jippromwovu u jikkontrollaw is-CSR fil-
kuntest tal-ftehim u fl-iskambji 
kummerċjali tagħhom;

Or. de

Emenda 75
Harlem Désir

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12 punt b

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

b. inċentivi għat-tħeġġiġ tal-intrapriżi biex 
dawn jieħdu impenji fil-qasam tas-CSR, 
negozjati mal-partijiet kollha kkonċernati 
tal-intrapriża, inklużi t-trejdunjins, l-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u l-

b. inċentivi għat-tħeġġiġ tal-intrapriżi biex 
dawn jieħdu impenji fil-qasam tas-CSR, 
negozjati mal-partijiet kollha kkonċernati 
tal-intrapriża, inklużi t-trejdunjins, l-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, l-
assoċjazzjonijiet lokali u l-
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assoċjazzjonijiet lokali kkonċernati; organizzazzjonjiet tas-soċjetà ċivili 
kkonċernati;

Or. fr

Emenda 76
Catherine Bearder

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12 punt c

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

c. il-ftuħ ta’ “punti ta’ kuntatt” bħal dawk 
stabbiliti fil-kuntest tal-OECD għall-
promozzjoni tal-informazzjoni dwar is-
CSR, it-trasparenza u biex jirċievu lmenti 
eventwali u testimonjanza dwar il-każijiet 
ta’ nuqqas ta’ rispett tas-CSR, 
b’kooperazzjoni mas-soċjetà ċivili;

c. il-ftuħ ta’ “punti ta’ kuntatt” bħal dawk 
stabbiliti fil-kuntest tal-OECD għall-
promozzjoni tal-informazzjoni dwar is-
CSR u t-trasparenza, b’kooperazzjoni mas-
soċjetà ċivili. Dawn se jirċievu lmenti 
eventwali u testimonjanza dwar il-każijiet 
ta’ nuqqas ta’ rispett tas-CSR, għall-
protezzjoni kemm tal-konsumatur u kemm 
tal-kumpaniji l-oħra li hemm fil-katina ta’ 
provvista;

Or. en

Emenda 77
Małgorzata Handzlik

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12 punt c

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

c. il-ftuħ ta’ “punti ta’ kuntatt” bħal dawk 
stabbiliti fil-kuntest tal-OECD għall-
promozzjoni tal-informazzjoni dwar is-
CSR, it-trasparenza u biex jirċievu lmenti 
eventwali u testimonjanza dwar il-każijiet 
ta’ nuqqas ta’ rispett tas-CSR, 
b’kooperazzjoni mas-soċjetà ċivili;

c. il-ftuħ ta’ “punti ta’ kuntatt” bħal dawk 
stabbiliti fil-kuntest tal-OECD għall-
promozzjoni tal-informazzjoni dwar is-
CSR, it-trasparenza u biex jirċievu lmenti 
eventwali dwar il-każijiet ta’ nuqqas ta’
rispett tas-CSR, b’kooperazzjoni mas-
soċjetà ċivili;

Or. en
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Emenda 78
Małgorzata Handzlik

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12 punt d

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

d. obbligu ta’ trasparenza u ta’
rappurtaġġ għall-intrapriżi u gruppi ta’
intrapriżi, jiġifieri l-pubblikazzjoni 
annwali tal-kontijiet tagħhom fil-qasam 
tas-CSR f’dokument disponibbli għall-
pubbliku;

d. inċentivi għat-tħeġġiġ tat-trasparenza, 
tal-viżibilità u tal-kredibilità tal-prattiki 
relatati mas-CSR bit-tqegħid ta’ 
informazzjoni dwarha għad-dispożizzjoni
tal-partijiet interessati kollha, bl-
inklużjoni mmirata tal-konsumaturi, tal-
investituri, u tal-pubbliku usa’, 
speċjalment billi jitħejjew rapporti 
regolari dwar l-impenji meħuda mill-
korporazzjonijiet għall-ikkomplementar 
tar-rekwiżiti nazzjonali u internazzjonali;

Or. en

Emenda 79
Harlem Désir

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12 punt d

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

d. obbligu ta’ trasparenza u ta’ rappurtaġġ 
għall-intrapriżi u gruppi ta’ intrapriżi, 
jiġifieri l-pubblikazzjoni annwali tal-
kontijiet tagħhom fil-qasam tas-CSR 
f’dokument disponibbli għall-pubbliku; 

d. obbligu ta’ trasparenza u ta’ rappurtaġġ 
għall-intrapriżi, gruppi ta’ intrapriżi u 
intrapriżi fl-isfera tal-influwenza tal-
“kumpaniji prinċipali”, jiġifieri l-
pubblikazzjoni annwali tal-kontijiet 
tagħhom fil-qasam tas-CSR, ibbażati fuq 
indikaturi ta’ prestazzjoni globali, komuni 
u predefiniti, f’dokument disponibbli 
għall-pubbliku; sussegwentement, din id-
dejta għandha tkun tista’ tiġi kkontrollata 
minn entità indipendenti;

Or. fr
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Emenda 80
Daniel Caspary

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12 punt d

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

d. obbligu ta’ trasparenza u ta’ rappurtaġġ 
għall-intrapriżi u gruppi ta’ intrapriżi, 
jiġifieri l-pubblikazzjoni annwali tal-
kontijiet tagħhom fil-qasam tas-CSR 
f’dokument disponibbli għall-pubbliku; 

d. obbligu ta’ trasparenza u ta’ rappurtaġġ 
għall-intrapriżi u gruppi ta’ intrapriżi l-
kbar;

Or. de

Emenda 81
Małgorzata Handzlik

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12 punt e

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

e. obbligu ta’ diliġenza għall-intrapriżi u 
gruppi ta’ intrapriżi, jiġifieri l-obbligu li 
jieħdu miżuri antiċipattivi sabiex 
jidentifikaw u jipprevjenu kull ksur tad-
drittijiet tal-bniedem u tad-drittijiet 
ambjentali, korruzzjoni jew evażjoni 
fiskali, inkluż fil-filjali tagħhom u fil-katini 
ta’ provvista, jiġifieri fl-isfera ta’
influwenza tagħhom;

e. il-ħtieġa ta’ diliġenza għall-
korporazzjonijiet, jiġifieri l-obbligu li 
jieħdu miżuri antiċipattivi sabiex 
jidentifikaw u jipprevjenu kull ksur tad-
drittijiet tal-bniedem u tad-drittijiet 
ambjentali, korruzzjoni jew evażjoni 
fiskali, inkluż fil-filjali tagħhom u fil-katini 
ta’ provvista;

Or. en

Emenda 82
Daniel Caspary

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12 punt e
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

e. obbligu ta’ diliġenza għall-intrapriżi u 
gruppi ta’ intrapriżi, jiġifieri l-obbligu li 
jieħdu miżuri antiċipattivi sabiex 
jidentifikaw u jipprevjenu kull ksur tad-
drittijiet tal-bniedem u tad-drittijiet 
ambjentali, korruzzjoni jew evażjoni 
fiskali, inkluż fil-filjali tagħhom u fil-katini 
ta’ provvista, jiġifieri fl-isfera ta’
influwenza tagħhom;

e. obbligu ta’ diliġenza għall-intrapriżi u 
gruppi ta’ intrapriżi l-kbar, jiġifieri l-
obbligu li jieħdu miżuri antiċipattivi sabiex 
jidentifikaw u jipprevjenu kull ksur tad-
drittijiet tal-bniedem u tad-drittijiet 
ambjentali, korruzzjoni jew evażjoni 
fiskali, inkluż fil-filjali tagħhom u fil-katini 
ta’ provvista, jiġifieri fl-isfera ta’
influwenza tagħhom;

Or. de

Emenda 83
Małgorzata Handzlik

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12 punt f

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

f. mekkaniżmu ta’ eżami f’każ ta’ ksur 
ipprovat tal-impenji meħuda fir-rigward 
tas-CSR, fil-qafas ta’ ftehim kummerċjali; 
għandhom ikunu jistgħu jsiru inkjesti 
mill-awtoritajiet kompetenti taż-żewġ 
partijiet firmatarji, iżda wkoll minn 
esperti indipendenti, skont il-mudell ta’
inkjesti li diġà saru fil-qafas tal-
programmi tal-ILO1; f’każ ta’ ksur gravi, 
il-partijiet jistgħu jibdew azzjonijiet ta’
denunċja mal-pubbliku u jitolbu 
sanzjonijiet kummerċjali proporzjonali;

imħassar

Or. en

                                               
1 Bħall-Programm Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ )
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Emenda 84
Harlem Désir

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12 punt f

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

f. mekkaniżmu ta’ eżami f’każ ta’ ksur 
ipprovat tal-impenji meħuda fir-rigward 
tas-CSR, fil-qafas ta’ ftehim kummerċjali; 
għandhom ikunu jistgħu jsiru inkjesti mill-
awtoritajiet kompetenti taż-żewġ partijiet 
firmatarji, iżda wkoll minn esperti 
indipendenti, skont il-mudell ta’ inkjesti li 
diġà saru fil-qafas tal-programmi tal-ILO1; 
f’każ ta’ ksur gravi, il-partijiet jistgħu 
jibdew azzjonijiet ta’ denunċja mal-
pubbliku u jitolbu sanzjonijiet kummerċjali 
proporzjonali;

f. mekkaniżmu ta’ eżami f’każ ta’ ksur 
ipprovat tal-impenji meħuda fir-rigward 
tas-CSR, fil-qafas ta’ ftehim kummerċjali; 
għandhom ikunu jistgħu jsiru inkjesti mill-
awtoritajiet kompetenti taż-żewġ partijiet 
firmatarji, iżda wkoll minn esperti 
indipendenti, skont il-mudell ta’ inkjesti li 
diġà saru fil-qafas tal-programmi tal-ILO2

f’koperazzjoni ma’ rappreżentanti tas-
soċjetà ċivili; f’każ ta’ ksur gravi, il-
partijiet jistgħu jibdew azzjonijiet ta’
denunċja mal-pubbliku u jitolbu 
sanzjonijiet kummerċjali proporzjonali;

Or. fr

Emenda 85
Daniel Caspary

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12 punt f

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

f. mekkaniżmu ta’ eżami f’każ ta’ ksur 
ipprovat tal-impenji meħuda fir-rigward 
tas-CSR, fil-qafas ta’ ftehim kummerċjali; 
għandhom ikunu jistgħu jsiru inkjesti mill-
awtoritajiet kompetenti taż-żewġ partijiet 
firmatarji, iżda wkoll minn esperti 
indipendenti, skont il-mudell ta’ inkjesti li 
diġà saru fil-qafas tal-programmi tal-ILO3; 
f’każ ta’ ksur gravi, il-partijiet jistgħu 
jibdew azzjonijiet ta’ denunċja mal-

f. mekkaniżmu ta’ eżami f’każ ta’ ksur 
ipprovat tal-impenji meħuda fir-rigward 
tas-CSR, fil-qafas ta’ ftehim kummerċjali; 
ikunu jistgħu jsiru inkjesti mill-awtoritajiet 
kompetenti taż-żewġ partijiet firmatarji, 
skont il-mudell ta’ inkjesti li diġà saru fil-
qafas tal-programmi tal-ILO4; f’każ ta’
ksur gravi, il-partijiet jistgħu jibdew
azzjonijiet ta’ denunċja mal-pubbliku u 
jkollhom il-possibilità li jirreaġixxu 

                                               
1 Bħall-Programm Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ )
2 Bħall-Programm Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ )
3 Bħall-Programm Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ )
4 Bħall-Programm Better Factories Cambodia (http://www.betterfactories.org/ )
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pubbliku u jitolbu sanzjonijiet 
kummerċjali proporzjonali;

b’mod adegwat;

Or. de

Emenda 86
Małgorzata Handzlik

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12 punt g

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

g. mekkaniżmu ta’ kooperazzjoni 
ġudizzjarja bejn l-Unjoni u l-Istati sħab, 
sabiex jiġi żgurat ir-rispett effettiv mill-
intrapriżi tal-leġiżlazzjoni u tal-
konvenzjonijiet internazzjonali rilevanti 
fil-qasam tas-CSR; iż-żewġ partijiet 
għandhom jieħdu l-impenn li jiffavorixxu 
l-kooperazzjoni ġudizzjarja 
transnazzjonali, li jiffaċilitaw l-aċċess 
għall-ġustizzja għall-vittmi ta’ azzjonijiet 
tal-intrapriżi jew tal-kumpaniji li jkunu fl-
isfera ta’ influwenza tagħhom u li 
jappoġġaw l-iżvilupp ta’ proċeduri u ta’
istituzzjonijiet ġudizzjarji għal dan l-
iskop;

imħassar

Or. en

Emenda 87
Christofer Fjellner

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12 punt g

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

g. mekkaniżmu ta’ kooperazzjoni 
ġudizzjarja bejn l-Unjoni u l-Istati sħab, 
sabiex jiġi żgurat ir-rispett effettiv mill-
intrapriżi tal-leġiżlazzjoni u tal-
konvenzjonijiet internazzjonali rilevanti 

imħassar
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fil-qasam tas-CSR; iż-żewġ partijiet 
għandhom jieħdu l-impenn li jiffavorixxu 
l-kooperazzjoni ġudizzjarja 
transnazzjonali, li jiffaċilitaw l-aċċess 
għall-ġustizzja għall-vittmi ta’ azzjonijiet 
tal-intrapriżi jew tal-kumpaniji li jkunu fl-
isfera ta’ influwenza tagħhom u li 
jappoġġaw l-iżvilupp ta’ proċeduri u ta’
istituzzjonijiet ġudizzjarji għal dan l-
iskop;

Or. en

Emenda 88
Helmut Scholz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12 punt g

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

g. mekkaniżmu ta’ kooperazzjoni 
ġudizzjarja bejn l-Unjoni u l-Istati sħab, 
sabiex jiġi żgurat ir-rispett effettiv mill-
intrapriżi tal-leġiżlazzjoni u tal-
konvenzjonijiet internazzjonali rilevanti fil-
qasam tas-CSR; iż-żewġ partijiet 
għandhom jieħdu l-impenn li jiffavorixxu 
l-kooperazzjoni ġudizzjarja 
transnazzjonali, li jiffaċilitaw l-aċċess 
għall-ġustizzja għall-vittmi ta’ azzjonijiet 
tal-intrapriżi jew tal-kumpaniji li jkunu fl-
isfera ta’ influwenza tagħhom u li 
jappoġġaw l-iżvilupp ta’ proċeduri u ta’
istituzzjonijiet ġudizzjarji għal dan l-iskop; 

g. mekkaniżmu ta’ kooperazzjoni 
ġudizzjarja bejn l-Unjoni u l-Istati sħab, 
sabiex jiġi żgurat ir-rispett effettiv mill-
intrapriżi tal-leġiżlazzjoni u tal-
konvenzjonijiet internazzjonali rilevanti fil-
qasam tas-CSR; iż-żewġ partijiet 
għandhom jieħdu l-impenn li jiffavorixxu 
l-kooperazzjoni ġudizzjarja 
tranżnazzjonali, li jiffaċilitaw l-aċċess 
għall-ġustizzja għall-vittmi ta’ azzjonijiet 
tal-intrapriżi jew tal-kumpaniji li jkunu fl-
isfera ta’ influwenza tagħhom u li 
jappoġġaw l-iżvilupp ta’ proċeduri u ta’
istituzzjonijiet ġudizzjarji għal dan l-iskop
kif ukoll li jissanzjonaw kull ksur mil-lat 
tal-intrapriżi;

Or. de
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Emenda 89
Keith Taylor

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12 punt g

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

g. mekkaniżmu ta’ kooperazzjoni 
ġudizzjarja bejn l-Unjoni u l-Istati sħab, 
sabiex jiġi żgurat ir-rispett effettiv mill-
intrapriżi tal-leġiżlazzjoni u tal-
konvenzjonijiet internazzjonali rilevanti fil-
qasam tas-CSR; iż-żewġ partijiet 
għandhom jieħdu l-impenn li jiffavorixxu 
l-kooperazzjoni ġudizzjarja 
transnazzjonali, li jiffaċilitaw l-aċċess 
għall-ġustizzja għall-vittmi ta’ azzjonijiet 
tal-intrapriżi jew tal-kumpaniji li jkunu fl-
isfera ta’ influwenza tagħhom u li 
jappoġġaw l-iżvilupp ta’ proċeduri u ta’
istituzzjonijiet ġudizzjarji għal dan l-iskop;

g. mekkaniżmu ta’ kooperazzjoni 
ġudizzjarja bejn l-Unjoni u l-Istati sħab, 
sabiex jiġi żgurat ir-rispett effettiv mill-
intrapriżi tal-leġiżlazzjoni u tal-
konvenzjonijiet internazzjonali rilevanti fil-
qasam tas-CSR; iż-żewġ partijiet 
għandhom jieħdu l-impenn li jiffavorixxu 
l-kooperazzjoni ġudizzjarja 
tranżnazzjonali, li jiffaċilitaw l-aċċess 
għall-ġustizzja għall-vittmi ta’ azzjonijiet 
tal-intrapriżi tal-katina ta’ provvista kollha
jew tal-kumpaniji li jkunu fl-isfera ta’
influwenza tagħhom u li jappoġġaw l-
iżvilupp ta’ proċeduri u ta’ istituzzjonijiet 
ġudizzjarji għal dan l-iskop;

Or. en

Emenda 90
Harlem Désir

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12 punt g a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

ga. obbligu, f’każ ta’ rikors għall-
arbitraġġ jew kwalunkwe metodu 
alternattiv ta’ riżoluzzjoni tal-
litigazzjonijiet, impost fuq il-persuni jew l-
organizzazzjonijiet li għandhom l-obbligu 
li jsibu soluzzjoni għalih, li tiġi integrata 
l-ġabra tal-konvenzjonijiet internazzjonali 
dwar il-protezzjoni tal-ambjent u d-
drittijiet fundamentali fil-proċess 
tagħhom għat-teħid tad-deċiżjonijiet. Jekk 
il-partijiet ikkonċernati f’litigazzjoni 
jipprovdu elementi pertinenti li jkunu ta’
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għajnuna għall-medjaturi, dawn tal-
aħħar għandu jkollhom l-obbligu li 
jilqgħu l-opinjoni tagħhom, b’mod 
partikolari permezz ta’ kontribuzzjonijiet 
tat-tip amicus curiae, u li jikkunsidraw 
dawn l-elementi meta jkunu qed jieħdu d-
deċiżjoni tagħhom billi jispjegaw b’mod 
espliċitu, jekk ikun hemm il-bżonn, ir-
raġunijiet għar-rifjut tagħhom;

Or. fr

Emenda 91
Catherine Bearder

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12 punt g a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

ga. ir-rekwiżit li qabel ma jibda proġett 
b’impatt fuq komunità lokali, l-intrapriżi
jintrabtu li jwettqu konsultazzjoni libera, 
miftuħa u infurmata ma’ partijiet 
interessati lokali u indipendenti;

Or. en

Emenda 92
William (il-Konti ta’) Dartmouth

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12 punt g a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

ga. fokus partikolari fuq l-impatt tal-
impjegar ta’ tfal u tal-prattiki tat-tħaddim 
tat-tfal;

Or. en



PE450.649v01-00 52/59 AM\833858MT.doc

MT

Emenda 93
Małgorzata Handzlik

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12a. Iqis li l-“klawsola CSR” tista’ tkun 
akkumpanjata minn dispożizzjonijiet 
oħra; huwa tal-fehma li:

a. fil-każijiet ta’ ksur ipprovat tal-impenji 
meħuda fir-rigward tas-CSR għandu jkun 
possibbli t-twettiq ta’ investigazzjonijiet 
mill-awtoritajiet kompetenti, u fil-każijiet 
ta’ ksur gravi tal-impenji l-partijiet jistgħu 
jiddenunzjaw mal-pubbliku lil dawk 
responsabbli;

b. iż-żewġ partijiet għandhom 
jinkoraġixxu l-koperazzjoni ġudizzjarja 
tranżnazzjonali, jiffaċilitaw l-aċċess tal-
vittmi tal-azzjonijiet tal-korporazzjonijiet 
għall-qrati u, biex dan isir, jappoġġjaw l-
iżvilupp ta’ proċeduri ġudizzjarji adegwati 
kif ukoll ta’ mekkaniżmi mhux ġudizzjarji 
ta’ rimedju;

Or. en

Emenda 94
Keith Taylor

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12a. Jinnota li r-Rapport “Ruggie” tan-
NU, li ġie appoġġjat mill-Presidenza 
Svediża u l-Presidenza Spanjola tal-UE, 
identifika tliet oqsma ewlenin ta’ CSR: 
“protezzjoni, prevenzjoni u rimedju”. 
Filwaqt li l-protezzjoni u l-prevenzjoni qed 
jiġu indirizzati mir-regoli kurrenti dwar 
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is-CSR, il-Kummissjoni hija mitluba 
tagħmel ir-“rimedji” element aktar 
kontabbli u sod tal-ftehimiet kummerċjali, 
bl-inklużjoni tal-aċċess tal-vittmi għar-
restituzzjoni;

Or. en

Emenda 95
Keith Taylor

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12 b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12b. Jitlob lill-Kummissjoni biex teżamina 
l-ftehimiet kummerċjali eżistenti u tieħu 
ħsieb l-inklużjoni ta’ klawsoli li 
jipprojbixxu t-tbaxxija tal-istandards 
f’kull kapitolu relatat mal-investimenti 
meta dawn ikunu riveduti;

Or. en

Emenda 96
Keith Taylor

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12 c (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12c. Jissuġġerixxi li, fil-qafas tal-
ftehimiet bilaterali tal-UE, isir 
provediment, permezz tal-programmi ta’ 
“tisħiħ tal-ġustizzja”, għat-taħriġ tal-
imħallfin u tat-tribunali li jittrattaw il-liġi 
kummerċjali dwar kwistjonijiet tad-
drittijiet tal-bniedem u l-konformità mal-
konvenzjonijiet internazzjonali dwar id-
drittijiet soċjali u l-ambjent;

Or. en



PE450.649v01-00 54/59 AM\833858MT.doc

MT

Emenda 97
Keith Taylor

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 12 d (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12d. Jitlob lill-Kummissjoni biex tintegra 
l-kwistjoni tas-CSR kif ukoll il-
prestazzjoni tal-intrapriżi tal-UE u tal-
filjali tagħhom fil-pajjiżi kkonċernati 
f’kull wieħed mid-Djalogi tagħha dwar id-
drittijiet tal-bniedem li ġew stabbiliti 
s’issa; jitlob lill-Kummissjoni biex fi 
żmien xieraq tagħmel disponibbli l-
aġendi, l-ismijiet tal-parteċipanti, u l-
minuti ta’ kull wieħed minn dawn id-
Djalogi;

Or. en

Emenda 98
Jan Zahradil

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jipproponi t-twaqqif ta’ kumitat 
parlamentari ta’ segwitu għal kull FTA, 
skont il-mudell ta’ dak prevista fil-ftehim 
ta’ sħubija ekonomika (FSE), li jkun post 
ta’ informazzjoni bejn il-Membri tal-
Parlament Ewropew u l-membri 
parlamentari tal-Istati sħab; iżid jgħid li 
dan il-kumitat ta’ segwitu FTA jista’ jara 
b’mod partikolari li jiġi implimentat il-
kapitolu rigward l-iżvilupp sostenibbli u l-
klawsola CSR, ifassal 
rakkomandazzjonijiet għall-kumitat 
konġunt tal-FSE, partikolarment fir-
rigward tal-valutazzjonijiet tal-impatt, u 

imħassar
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f’każijiet ta’ ksur tad-drittijiet tal-
bniedem, tad-drittijiet soċjali jew tal-
konvenzjonijiet ambjentali; 

Or. en

Emenda 99
Małgorzata Handzlik

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jipproponi t-twaqqif ta’ kumitat
parlamentari ta’ segwitu għal kull FTA, 
skont il-mudell ta’ dak prevista fil-ftehim 
ta’ sħubija ekonomika (FSE), li jkun post 
ta’ informazzjoni bejn il-Membri tal-
Parlament Ewropew u l-membri 
parlamentari tal-Istati sħab; iżid jgħid li 
dan il-kumitat ta’ segwitu FTA jista’ jara 
b’mod partikolari li jiġi implimentat il-
kapitolu rigward l-iżvilupp sostenibbli u l-
klawsola CSR, ifassal 
rakkomandazzjonijiet għall-kumitat 
konġunt tal-FSE, partikolarment fir-
rigward tal-valutazzjonijiet tal-impatt, u 
f’każijiet ta’ ksur tad-drittijiet tal-bniedem, 
tad-drittijiet soċjali jew tal-konvenzjonijiet 
ambjentali; 

13. Jipproponi t-twaqqif ta’ sottokumitat
parlamentari għall-FTA, li jkun post ta’
informazzjoni bejn il-Membri tal-
Parlament Ewropew u l-membri 
parlamentari tal-Istati sħab; iżid jgħid li 
dan is-sottokumitat ta’ segwitu FTA jista’
wkoll jiskrutinizza l-implimentazzjoni tal-
kapitolu rigward l-iżvilupp sostenibbli u l-
klawsola CSR, ifassal 
rakkomandazzjonijiet għall-kumitat 
konġunt tal-FSE, partikolarment fir-
rigward tal-valutazzjonijiet tal-impatt, u 
f’każijiet ta’ ksur ipprovat tad-drittijiet tal-
bniedem, tad-drittijiet soċjali jew tal-
konvenzjonijiet ambjentali;

Or. en

Emenda 100
William (il-Konti ta’) Dartmouth

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13a. Jispjega li, jekk l-introduzzjoni 
obbligatorja ta’ rekwiżit legali relatat 
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mas-CSR fl-FTAs tal-Unjoni Ewropea 
twassal għar-rilokazzjoni tal-industriji u 
tal-attivitajiet kummerċjali mill-Istati 
Membri, jew mill-pajjiżi sħab tal-Istati 
Membri fejn l-istandards ikunu għoljin, 
għal pajjiżi b’reġimi inqas stretti, dan 
ikun ta’ ħsara għall-impjiegi, għad-dħul 
mit-taxxi, għall-punti ta’ tħassib li 
jirrigwardaw il-klima, u għall-prosperità, 
u għaldaqstant jitlob li l-Kummissjoni 
tiżgura li ma jinħolqux inċentivi perversi 
jew konsegwenzi mhux intenzjonati;

Or. en

Emenda 101
Catherine Bearder

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13a. Jipproponi t-twaqqif ta’ forum 
regolari ta’ tqabbil fejn il-firmatarji tal-
Kuntratt Globali tan-NU jkunu jistgħu 
jissottomettu l-programmi tagħhom ta’ 
CSR għal skrutinju pubbliku u jipprovdu 
mezzi ta’ paragun lill-konsumaturi, u l-
ħolqien ta’ kultura ta’ standards għolja u 
eżami reċiproku. Tali trasparenza kienet 
tkun tinkoraġixxi lill-intrapriżi biex minn 
jeddhom jilħqu standards ogħla ta’ CSR 
jew iġorru l-ispejjeż tal-iskrutinju fil-
midja u mill-pubbliku;

Or. en

Emenda 102
Helmut Scholz

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 13 a (ġdid)
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13a. Jipproponi li f’żieda f’daqqa tal-
każijiet ta’ ksur tal-prinċipji tas-CRS issir 
investigazzjoni dwar kawżi li joriġinaw 
mill-kompetizzjoni u raġunijiet oħra 
relatati ma’ ftehima kummerċjali, li dawn 
il-każijiet jiġu inklużi fil-qasam ta’ 
applikazzjoni tal-klawsoli ta’ protezzjoni li 
jakkumpanjaw il-ftehima kummerċjali li 
tkun, u li b’hekk jingħata lok għal 
reazzjonijiet;

Or. de

Emenda 103
Harlem Désir

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 14 a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

14a. jitlob lill-Kummissjoni biex, fi ħdan 
dawn l-istess fora, tappella għall-ħolqien 
ta’ konvenzjoni internazzjonali li 
tistabbilixxi r-responsabilitajiet tal-
“pajjiżi ospitanti”1 u tal-“pajjiżi ta’
oriġini”2, u biex tipparteċipa fil-ġlieda 
kontra l-ksur tad-drittijeit tal-bniedem 
mill-kumpaniji multinazzjonali, u d-dħul 
fis-seħħ tal-prinċipju tal-
ekstraterritorjalità;

Or. fr

Emenda 104
William (il-Konti ta’) Dartmouth

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16
                                               
1 Stati li fihom tinsab is-sede tal-kumpaniji kollha li jiddependu fuq il-kumpaniji prinċipali
2 Stati li fihom jinsabu l-kumpaniji prinċipali
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jappoġġa mill-ġdid il-ħolqien, fi ħdan 
id-WTO, ta’ kumitat “Kummerċ u impjieg 
deċenti” skont il-mudell tal-kumitat 
“Kummerċ u żvilupp”, fejn b’mod 
partikolari jkun jista’ jsir dibattitu dwar il-
kwistjonijiet relatati ma’ normi soċjali u 
CSR b’rabta mal-kummerċ internazzjonali; 
jipproponi mill-ġdid l-adattament tal-
proċedura ta’ soluzzjoni tal-konflitti 
sabiex, f’każijiet li jipperikolaw 
kwistjonijiet li jaqgħu taħt konvenzjonijiet 
internazzjonali fil-qasam ambjentali jew 
soċjali, ikun possibbli li l-gruppi speċjali 
(panels) jew l-organu ta’ appell jadottaw l-
opinjoni tal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali kompetenti, u biex din l-
opinjoni tkun ippubblikata;

16. Jappoġġa mill-ġdid il-ħolqien, fi ħdan 
id-WTO, ta’ kumitat “Kummerċ u impjieg 
deċenti” skont il-mudell tal-kumitat 
“Kummerċ u żvilupp”, fejn b’mod 
partikolari jkun jista’ jsir dibattitu dwar il-
kwistjonijiet relatati ma’ normi soċjali, 
speċjalment dawk relatati mal-impjegar 
ta’ tfal, u CSR b’rabta mal-kummerċ 
internazzjonali; jipproponi mill-ġdid l-
adattament tal-proċedura ta’ soluzzjoni tal-
konflitti sabiex, f’każijiet li jipperikolaw 
kwistjonijiet li jaqgħu taħt konvenzjonijiet 
internazzjonali fil-qasam ambjentali jew 
soċjali, ikun possibbli li l-gruppi speċjali 
(panels) jew l-organu ta’ appell jadottaw l-
opinjoni tal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali kompetenti, u biex din l-
opinjoni tkun ippubblikata;

Or. en

Emenda 105
Harlem Désir

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 16

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

16. Jappoġġa mill-ġdid il-ħolqien, fi ħdan 
id-WTO, ta’ kumitat ‘‘Kummerċ u impjieg 
deċenti’’ skont il-mudell tal-kumitat 
‘‘Kummerċ u żvilupp’’, fejn b’mod 
partikolari jkun jista’ jsir dibattitu dwar il-
kwistjonijiet relatati ma’ normi soċjali u 
CSR b’rabta mal-kummerċ internazzjonali; 
jipproponi mill-ġdid l-adattament tal-
proċedura ta’ soluzzjoni tal-konflitti 
sabiex, f’każijiet li jipperikolaw 
kwistjonijiet li jaqgħu taħt konvenzjonijiet 
internazzjonali fil-qasam ambjentali jew 
soċjali, ikun possibbli li l-gruppi speċjali 
(panels) jew l-organu ta’ appell jadottaw l-

16. Jappoġġa mill-ġdid il-ħolqien, fi ħdan 
id-WTO, ta’ kumitat ‘‘Kummerċ u impjieg 
deċenti’’ skont il-mudell tal-kumitat 
“Kummerċ u ambjent”, fejn b’mod 
partikolari jkun jista’ jsir dibattitu dwar il-
kwistjonijiet relatati ma’ normi soċjali u 
CSR b’rabta mal-kummerċ internazzjonali; 
jipproponi mill-ġdid l-adattament tal-
proċedura ta’ soluzzjoni tal-konflitti 
sabiex, f’każijiet li jipperikolaw 
kwistjonijiet li jaqgħu taħt konvenzjonijiet 
internazzjonali fil-qasam ambjentali jew 
soċjali, ikun possibbli li l-gruppi speċjali 
(panels) jew l-organu ta’ appell jadottaw l-
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opinjoni tal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali kompetenti, u biex din l-
opinjoni tkun ippubblikata;

opinjoni tal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali kompetenti, u biex din l-
opinjoni tkun ippubblikata;

Or. fr


