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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi 
arranġamenti tranżizzjonali għal ftehimiet bilaterali ta' investiment bejn l-Istati 
Membri u pajjiżi terzi
(COM(2010)0344 – C7-0172/2010  – 2010/0197(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2010)0344),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 207(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema l-Kummissjoni ressqet il-proposta lill-Parlament 
(C7-0172/2010),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 294(3) u (15) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-opinjoni tal-
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A7–0000/2010),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Bank Ċentrali Ewropew u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti 
nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Hekk kif tingħata l-awtorizzazzjoni 
għaż-żamma, emenda jew konklużjoni tal-
ftehimiet koperti minn dan ir-Regolament 
f'qasam ta' kompetenza esklussiva tal-UE, 
din għandha titqies bħala miżura. L-
awtorizzazzjoni hija bla ħsara għall-
applikazzjoni tal-Artikolu 258 tat-Trattat 
fir-rigward tal-fallimenti tal-Istati Membri 

(8) Hekk kif tingħata l-awtorizzazzjoni 
għaż-żamma, emenda jew konklużjoni tal-
ftehimiet koperti minn dan ir-Regolament 
f'qasam ta' kompetenza esklussiva tal-UE, 
din għandha titqies bħala miżura 
eċċezzjonali u ta’ natura temporanja. L-
awtorizzazzjoni hija bla ħsara għall-
applikazzjoni tal-Artikolu 258 tat-Trattat 
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biex jissodisfaw l-obbligi skont it-Trattati 
apparti dawk li jikkonċernaw l-
inkompatibbiltajiet li jirriżultaw mill-
allokazzjoni ta' kompetenzi bejn l-Unjoni u 
l-Istati Membri tagħha.

fir-rigward tal-fallimenti tal-Istati Membri 
biex jissodisfaw l-obbligi skont it-Trattati 
apparti dawk li jikkonċernaw l-
inkompatibbiltajiet li jirriżultaw mill-
allokazzjoni ta' kompetenzi bejn l-Unjoni u 
l-Istati Membri tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’referenza għall-introduzzjoni proposta tal-perjodu ta' żmien ta’ dan ir-Regolament. 

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-Kummissjoni għandha tkun tista' 
tirtira l-awtorizzazzjoni jekk ftehim ikun 
f'kunflitt mal-liġi tal-Unjoni minbarra l-
inkompatibbiltajiet li jirriżultaw mill-
allokazzjoni tal-kompetenza bejn l-Unjoni 
u l-Istati Membri tagħha. L-
awtorizzazzjoni tista' tiġi rtirata wkoll jekk
ftehim tal-Unjoni fis-seħħ ma' pajjiż terz 
ikun fih dispożizzjonijiet dwar l-
investiment simili għal dawk ta' ftehim ta' 
Stat Membru. Sabiex tassigura li l-
ftehimiet tal-Istati Membri ma jdgħajfux l-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politiki 
tal-Unjoni relatati mal-investiment, inklużi 
b'mod partikolari l-miżuri awtonomi tal-
politika kummerċjali komuni, l-
awtorizzazzjoni tista' tiġi rtirata. Finalment, 
jekk il-Kunsill ma jieħux deċiżjoni dwar l-
awtorizzazzjoni biex jibdew in-negozjati fi 
żmien sena mis-sottomissjoni ta' 
rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni skont 
l-Artikolu 218(3) tat-Trattat, tkun teżisti l-
possibbiltà li tiġi rtirata l-awtorizzazzjoni.

(10) Il-Kummissjoni għandha tkun tista' 
tirtira l-awtorizzazzjoni jekk ftehim ikun 
f'kunflitt mal-liġi tal-Unjoni inkluż 
kwalunkwe ftehim tal-Unjoni fis-seħħ ma' 
pajjiż terz. Sabiex tassigura li l-ftehimiet 
tal-Istati Membri ma jdgħajfux l-iżvilupp u 
l-implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni 
relatati mal-investiment, l-awtorizzazzjoni 
tista' tiġi rtirata. Finalment, jekk il-Kunsill 
ma jieħux deċiżjoni dwar l-awtorizzazzjoni 
biex jibdew in-negozjati fi żmien sena mis-
sottomissjoni ta' rakkomandazzjoni mill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 218(3) tat-
Trattat, tkun teżisti l-possibbiltà li tiġi 
rtirata l-awtorizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni
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Ftehimiet tal-UE fis-seħħ ma’ pajjiżi terzi huma parti mil-liġi tal-Unjoni. Trattati Bilaterali 
ta’ Investiment skont l-Artikolu 2 huma awtomatikament awtorizzati skont l-Artikolu 3 u 
għalhekk ma jistgħux ikunu inkompatibbli mal-allokazzjoni tal-kompetenzi. Għalhekk dawn l-
ispeċifikazzjonijiet waqgħu. Il-Politika Kummerċjali Komuni m’għandhiex bżonn tissemma 
b’mod speċifiku fil-Premessa. Proposta għal lingwa hija mressqa skont l-Emenda 12.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-awtorizzazzjoni li temenda jew li 
tikkonkludi ftehimiet ippreveduti minn dan 
ir-Regolament notevolment tippermetti lill-
Istati Membri li jindirizzaw kwalunkwe 
inkompatibbiltà bejn il-ftehimiet 
internazzjonali relatati mal-investiment u 
mal-liġi tal-Unjoni, apparti minn 
inkompatibbiltajiet li jirriżultaw mill-
allokazzjoni ta' kompetenzi bejn l-Unjoni 
u l-Istati Membri tagħha, li huma ttrattati 
f'dan ir-Regolament.

(11) L-awtorizzazzjoni li temenda jew li 
tikkonkludi ftehimiet ippreveduti minn dan 
ir-Regolament notevolment tippermetti lill-
Istati Membri li jindirizzaw kwalunkwe 
inkompatibbiltà bejn il-ftehimiet 
internazzjonali relatati mal-investiment u 
mal-liġi tal-Unjoni li huma ttrattati f'dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’referenza għall-introduzzjoni proposta tal-perjodu ta' żmien ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Mhux aktar tard minn ħames snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, 
il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
dwar l-applikazzjoni tal-Kapitoli II u III ta' 
dan ir-Regolament. Dan ir-rapport għandu, 
fost oħrajn, jirrevedi l-ħtieġa għall-
applikazzjoni kontinwa ta' dawn il-kapitoli. 
Fejn ir-rapport jirrakkomanda li l-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dawn 

(12) Mhux aktar tard minn erba’ snin wara 
d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
dwar l-applikazzjoni tal-Kapitoli II u III ta' 
dan ir-Regolament. Dan ir-rapport għandu, 
fost oħrajn, jirrevedi l-ħtieġa għall-
applikazzjoni kontinwa ta' dawn il-kapitoli. 
Fejn ir-rapport jirrakkomanda li l-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dawn 
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il-kapitoli tintemm jew fejn jiġi propost li 
dawn id-dispożizzjonijiet jiġu mmodifikati, 
dan għandu jintbagħat flimkien ma' 
proposta leġiżlattiva xierqa. Sakemm il-
ftehimiet bilaterali konklużi mill-Istati 
Membri ma' pajjiżi terzi ma jkunux 
sostitwiti bi ftehim tal-Unjoni dwar 
investiment, jew inkella jiġu mitmuma, 
huma jibqgħu jorbtu għall-partijiet skont 
il-liġi pubblika internazzjonali.

il-kapitoli tintemm jew fejn jiġi propost li 
dawn id-dispożizzjonijiet jiġu mmodifikati, 
dan għandu jintbagħat flimkien ma' 
proposta leġiżlattiva xierqa. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żmien huwa adattat għall-introduzzjoni proposta tal-perjodu ta’ żmien. Ir-referenza għall-
validità kontinwa skont il-liġi internazzjonali pubblika mhijiex relatata għall-kwistjoni 
indirizzata f’din il-Premessa u hija awto-evidenti skont il-liġi internazzjonali pubblika.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-ftehimiet awtorizzati skont dan ir-
Regolament jew l-awtorizzazzjonijiet biex 
jitniedu negozjati li jemendaw ftehimiet 
bilaterali eżistenti jew li jikkonkludu 
ftehimiet bilaterali ġodda ma' pajjiż terz ma 
għandhomx, fi kwalunkwe każ, jitħallew 
ikunu ta' ostakolu għall-implimentazzjoni 
tal-politiki tal-Unjoni relatati mal-
investiment, b'mod partikolari l-politika 
kummerċjali komuni.

(13) Il-ftehimiet awtorizzati skont dan ir-
Regolament jew l-awtorizzazzjonijiet biex 
jitniedu negozjati li jemendaw ftehimiet 
bilaterali eżistenti jew li jikkonkludu 
ftehimiet bilaterali ġodda ma' pajjiż terz ma 
għandhomx, fi kwalunkwe każ, jitħallew 
ikunu ta' ostakolu għall-implimentazzjoni 
tal-politiki tal-Unjoni relatati mal-
investiment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Politika Kummerċjali Komuni m’għandhiex bżonn tissemma b’mod speċifiku fil-Premessa. 
Proposta għal lingwa hija mressqa skont l-Emenda 12.
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Dan ir-Regolament għandu jiskadi 
tmien snin wara d-dħul fis-seħħ tiegħu. 
Sa dak iż-żmien, il-ftehimiet bilaterali 
eżistenti kollha tal-Istati Membri ma’ 
pajjiżi terzi għandhom jinbidlu ma’ ftehim 
tal-Unjoni rigward l-investiment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’referenza għall-introduzzjoni proposta tal-perjodu ta' żmien ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 13 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

  (13b) Mhux aktar tard minn sitt snin wara 
d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
dwar il-progress li sar fit-tibdil tal-
ftehimiet bilaterali tal-Istati Membri ma’ 
pajjiżi terzi bi ftehim tal-Unjoni rigward l-
investiment lill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill. Fejn ir-rapport jirrakkomanda li 
l-applikazzjoni tar-Regolament tiġi estiża, 
din għandha tkun għal perjodu ta’ mhux 
itwal minn ħames snin u għandha tkun 
akkumpanjata minn proposta leġiżlattiva 
xierqa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’referenza għall-introduzzjoni proposta tal-perjodu ta' żmien ta’ dan ir-Regolament.
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

  (16a) L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jieħdu l-passi neċessarji biex 
jiġi żgurat li l-Kummissjoni tkun 
permessa tipparteċipa bl-aktar mod wiesa' 
possibbli fi kwalunkwe proċedura għar-
riżoluzzjoni ta' kwistjoni mibdija skont il-
ftehim bilaterali ta’ investiment ta' Stat 
Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta’ referenza sabiex jingħata effett lid-dispożizzjonijiet dwar il-parteċipazzjoni 
tal-Kummissjoni fil-proċeduri għar-riżoluzzjoni ta' kwistjoni skont l-Artikolu 13(2).

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi t-termini, 
l-kundizzjonijiet u l-proċedura skont liema 
l-Istati Membri huma awtorizzati jżommu 
fis-seħħ, jemendaw jew jikkonkludu 
ftehimiet bilaterali relatati mal-investiment 
ma' pajjiżi terzi.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi t-termini, 
l-kundizzjonijiet u l-proċedura skont liema 
l-Istati Membri huma awtorizzati jżommu 
fis-seħħ, jemendaw jew jikkonkludu 
ftehimiet bilaterali relatati mal-investiment 
ma' pajjiżi terzi matul perjodu tranżitorju 
għat-tibdil tagħhom bi ftehimiet tal-
Unjoni li jkopru l-investiment. Dan 
jistabbilixxi b’mod ulterjuri proċedura 
biex jintemm il-perjodu tranżitorju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’referenza għall-introduzzjoni proposta tal-perjodu ta' żmien ta’ dan ir-Regolament.
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minkejja l-kompetenzi tal-Unjoni relatati 
mal-investiment u bla ħsara għall-obbligi 
oħra tal-Istati Membri skont il-liġi tal-
Unjoni, l-Istati Membri huma awtorizzati 
b'konformità mal-Artikolu 2(1) tat-Trattat 
li jżommu fis-seħħ ftehimiet bilaterali 
relatati mal-investiment li ġew innotifikati 
skont l-Artikolu 2 ta' dan ir-Regolament.

Minkejja l-kompetenzi tal-Unjoni relatati 
mal-investiment u bla ħsara għall-obbligi 
oħra tal-Istati Membri skont il-liġi tal-
Unjoni, l-Istati Membri huma awtorizzati 
b'konformità mal-Artikolu 2(1) tat-Trattat 
li jżommu fis-seħħ ftehimiet bilaterali 
relatati mal-investiment li ġew innotifikati 
skont l-Artikolu 2 ta' dan ir-Regolament, 
għal perjodu ta’ tmien snin wara d-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mingħajr perjodu ta' żmien, ir-Regolament jippermetti l-emerġenza ta’ reġimi tal-investiment 
paralleli, potenzjalment inkompatibbli, b’hekk jiżdiedu mal-inċertezza legali. Filwaqt li hemm 
bżonn ta’ tranżizzjoni suffiċjentament twila, duwaliżmu miftuħ fil-politika tal-investiment tal-
UE jikkontradixxi l-implimentazzjoni effettiva tal-Artikolu 207(1) tat-TFUE li jiddikjara 
b’mod ċar li l-politika tal-investiment hija l-kompetenza tal-Unjoni. 

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punti a u b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) f'kunflitt mal-liġi tal-Unjoni apparti 
mill-inkompatibbiltajiet li jirriżultaw mill-
allokazzjoni tal-kompetenzi bejn l-Unjoni 
u l-Istati Membri tagħha, jew

(a) f'kunflitt mal-liġi tal-Unjoni inkluż 
kwalunkwe ftehim tal-Unjoni li qiegħed 
fis-seħħ ma' pajjiż ieħor, jew

(b) ikunu dupplikati, kollha kemm huma 
jew parti minnhom, fi ftehim tal-Unjoni li 
qiegħed fis-seħħ ma' dak il-pajjiż terz u 
din id-dupplikazzjoni speċifika mhijiex 
indirizzata fil-ftehim tal-aħħar, jew

  

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-ispeċifikazzjonijiet waqgħu għax kwalunkwe Trattat Bilaterali ta’ Investiment innotifikat 
skont l-Artikolu 2 huwa awtomatikament awtorizzat taħt l-Artikolu 3 u għalhekk mhux 
kompatibbli mal-allokazzjoni ta’ kompetenzi, u minħabba li l-ftehimiet tal-UE fis-seħħ ma’ 
pajjiżi terzi huma parti mil-liġi tal-Unjoni. Il-kelma “kunflitt” tindirizza b’mod suffiċjenti l-
bżonn li jiġu esklużi soluzzjonijiet diverġenti taħt it-Trattati Bilaterali ta’ Investiment kif ukoll 
taħt il-ftehim tal-UE, inkluża l-kundizzjoni li ftehim tal-UE jaf jindirizza huwa nnifsu d-
dupplikazzjoni.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ta' ostakolu għall-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni 
relatati mal-investiment, inkluża b'mod 
partikolari l-politika kummerċjali komuni. 

(c) ta' ostakolu għall-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni 
relatati mal-investiment, kif speċifikat 
f’mandati individwali u ġenerali biex 
jinbeda jew jiġi konkluż ftehim ma’ pajjiżi 
terzi jew atti oħrajn jew prattiki miftiehma 
tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni fil-qasam tal-
politika kummerċjali komuni, u bħala dak 
li joħroġ mill-prinċipji ġenerali stipulati 
fit-Trattati, b’mod partikolari fl-Artikolu 
3(5) u l-Artikolu 6(1) tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea u fit-Titolu II tal-Ewwel 
Parti tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bżonn biex ikunu jistgħu jiġu definiti l-politiki emerġenti dwar l-investiment tal-Unjoni 
jissuġġerixxi l-bżonn għall-ispeċifiċità, li jrid ikun ibbażat fuq manifestazzjonijiet tanġibbli 
ta’ tali politika fil-qasam tal-politika kummerċjali komuni kif ukoll il-prinċipji bażiċi li 
jiggvernaw l-eżerċizzju kollu tas-setgħat tal-Unjoni, referenza li għaliha huwa aktar u aktar 
importanti f’qasam sensittiv bħal-liġi tal-protezzjoni tal-investiment li hija eventwalment 
applikata u interpretata minn tribunali tal-arbitraġġ internazzjonali.
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

  (ca) jimpedixxi lill-Kummissjoni, il-
Parlament, il-Kunsill u l-pubbliku milli 
jaċċessaw dokumenti relatati mar-
riżoluzzjoni ta’ kwistjonijiet fil-ftehimiet, 
inklużi, imma mhux illimitat għalihom, l-
avviż tal-arbitraġġ kif ukoll id-dokumenti 
kollha maħruġa mit-tribunal, u jfixkel 
lill-Kummissjoni milli tipparteċipa fil-
proċeduri għall-inqas bħala amicus 
curiae.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda proposta ta’ dan is-subparagrafu jagħti effett lid-dispożizzjonijiet dwar il-
parteċipazzjoni tal-Kummissjoni fil-proċeduri għar-riżoluzzjoni ta' kwistjoni skont l-Artikolu 
13(2).

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mhux aktar tard minn ħames snin wara 
d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
dwar l-applikazzjoni ta' dan il-Kapitolu li 
għandu jirrevedi l-ħtieġa għall-
applikazzjoni kontinwa ta' dan il-kapitolu, 
abbażi tar-reviżjoni msemmija fil-
paragrafu 1.

3. Mhux aktar tard minn erba’ snin wara d-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
dwar l-applikazzjoni ta' dan il-Kapitolu li 
għandu jirrevedi l-ħtieġa għall-
applikazzjoni kontinwa ta' dan il-kapitolu, 
abbażi tar-reviżjoni msemmija fil-
paragrafu 1.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Issimplifikar tal-perjodi ta’ żmien intermedjarji bl-introduzzjoni proposta ta’ perjodu ta’ 
żmien għal dan ir-Regolament.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Irtirar tal-awtorizzazzjoni Obbligu ta' kooperazzjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem “obbligu ta' kooperazzjoni” jirrifletti l-lingwaġġ tat-Trattat tal-UE u l-pożizzjoni tal-
Qorti tal-Ġustizzja Ewropea fil-każijiet kontra l-Awstrija, l-Isvezja u l-Finlandja rigward il-
klawżoli tat-trasferiment tal-kapital tat-Trattati Bilaterali ta’ Investiment. 

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorizzazzjoni ppreveduta fl-
Artikolu 3 tista' tiġi rtirata f'każijiet meta:

1. Stat Membru għandu jkollu l-obbligu li 
jerġa’ jinnegozja jew, fejn hu neċessarju, 
jtemm ftehim bilaterali rigward l-
investiment jekk il-ftehim ikun 
inkompatibbli mal-liġijiet jew il-politiki 
tal-Unjoni kif speċifikat fl-Artikolu 5(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Referenza għall-ġustifikazzjonijiet tal-Emendi 11 u 12.  Huwa punt essenzjali fil-mekkaniżmu 
tal-irtirar li l-piż tal-litigazzjoni jimxi minn fuq il-Kummissjoni għal fuq l-Istat Membru, li jrid 
jiġġieled kontra kwalunkwe deċiżjoni ta’ rtirar tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 263 tat-
TFUE.
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a–d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ftehim ikun f'kunflitt mal-liġi tal-
Unjoni minbarra l-inkompatibbiltajiet li 
jirriżultaw mill-allokazzjoni tal-
kompetenza bejn l-Unjoni u l-Istati 
Membri tagħha, jew

imħassar

(b) ftehim ikun dupplikat, kollu kemm hu 
jew parti minnu, fi ftehim tal-Unjoni li 
jkun fis-seħħ ma' dak il-pajjiż terz u din 
id-dupplikazzjoni speċifika ma tkunx 
indirizzata fil-ftehim tal-aħar, jew
(c) ftehim ikun ta' ostakolu għall-iżvilupp 
u l-implimentazzjoni tal-politiki tal-
Unjoni relatati mal-investiment, inkluża 
b'mod partikolari l-politika kummerċjali 
komuni
(d) il-Kunsill ma jkunx ħa deċiżjoni dwar 
l-awtorizzazzjoni biex jibdew in-negozjati 
dwar ftehim li jkun dupplikat, kollu kemm 
hu jew parti minnu, fi ftehim innotifikat 
skont l-Artikolu 2, fi żmien sena mis-
sottomissjoni ta' rakkomandazzjoni mill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 218(3) tat-
Trattat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-ripetizzjoni (a)-(c) hija żejda kif jidher fl-Artikolu 5(1); (d) mhijiex relatata mal-obbligu 
tal-Istat Membru li jikkoopera imma man-nuqqas ta’ attività tal-Kunsill li jfixkel il-kapaċità 
tal-Unjoni li tiżviluppa u timplimenta l-politiki tagħha u għalhekk għandha titqies b’mod 
separat.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-Kummissjoni tqis li hemm 2. Meta l-Kummissjoni tqis li Stat Membru 
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raġunijiet li jiġġustifikaw l-irtirar tal-
awtorizzazzjoni stabbilita mill-Artikolu 3, 
din għandha tagħha opinjoni motivata lill-
Istat Membru kkonċernat dwar il-passi 
neċessarji li għandhom jittieħdu biex ikun 
hemm konformità mar-rekwiżiti msemmija 
fil-paragrafu 1. Il-konsultazzjonijiet 
għandhom isiru bejn il-Kummissjoni u l-
Istat Membru kkonċernat.

għandu l-obbligu li jerġa' jinnegozja jew 
li jikkonkludi l-ftehim, din għandha tagħti
opinjoni motivata lill-Istat Membru 
kkonċernat dwar il-passi neċessarji li 
għandhom jittieħdu biex ikun hemm 
konformità mad-dmirijiet tiegħu li 
jikkoopera skont l-Artikolu 4(3) tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Il-
konsultazzjonijiet għandhom isiru bejn il-
Kummissjoni u l-Istat Membru kkonċernat 
u għandhom, fejn hu xieraq, iwasslu għal 
deċiżjoni li tawtorizza l-bidu ta’ negozjati 
skont l-Artikolu 9.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aktar milli jkun hemm preskrizzjoni tal-passi neċessarji għal negozjar mill-ġdid jew tmiem 
f’awtorizzazzjoni għall-irtirar ta’ deċiżjoni, il-konsultazzjonijiet ibbażati fuq l-opinjoni 
raġunata tal-Kummissjoni għandhom iwasslu direttament għal deċiżjoni li tawtorizza l-Istat 
Membru biex jibda in-negozjati kif mitlub mill-Kummissjoni.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn il-konsultazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 2 ma jirnexxilhomx isolvu l-
problema, il-Kummissjoni għandha tirtira 
l-awtorizzazzjoni għal dak il-ftehim 
ikkonċernat. Il-Kummissjoni għandha tieħu 
deċiżjoni dwar l-irtirar tal-awtorizzazzjoni 
b'konformità mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 15(2). Tali deċiżjoni għandha 
tinkludi rekwiżit li l-Istat Membru jieħu 
azzjoni xierqa, u fejn meħtieġ itemm il-
ftehim rilevanti.

3. Fejn il-konsultazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 2 ma jirnexxilhomx isolvu l-
problema jew l-Istati Membri ma 
jirnexxilhomx jieħdu l-passi neċessarji fil-
perjodu miftiehem fil-konsultazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tirtira l-
awtorizzazzjoni prevista fl-Artikolu 3 għal 
dak il-ftehim ikkonċernat. Il-Kummissjoni 
għandha tieħu deċiżjoni dwar l-irtirar tal-
awtorizzazzjoni b'konformità mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 15(2). 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa punt essenzjali fil-mekkaniżmu tal-irtirar li l-piż tal-litigazzjoni jimxi minn fuq il-
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Kummissjoni għal fuq l-Istat Membru, li jrid jiġġieled kontra kwalunkwe deċiżjoni ta’ rtirar 
tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 263 tat-TFUE. Għalhekk jidher utli li jiġi inkluż perjodu ta’ 
żmien għall-Istat Membru biex jieħu l-passi neċessarji wara l-konsultazzjonijiet; inkella, 
ladarba l-konsultazzjonijiet infushom ma jkunux fallew, il-Kummissjoni jaf ikollha tieħu passi 
oħrajn – aktar milli tisforza lill-Istat Membru biex jaġixxi.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 6 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

  3a. Il-Kummissjoni tista’ wkoll tirtira l-
awtorizzazzjoni għal ftehimiet ma' pajjiż 
terz jekk il-Kunsill, fi żmien sena mill-
preżentazzjoni ta’ rakkomandazzjoni mill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 218(3) tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, ma jkunx ħa deċiżjoni dwar l-
awtorizzazzjoni biex jibda n-negozjati ma’ 
dak il-pajjiż dwar ftehim li jkollu 
duplikazzjoni, f’parti jew kollu kemm hu, 
ma’ dawk il-ftehimiet konklużi mill-Istati 
Membri.
Id-deċiżjoni dwar l-irtirar tal-
awtorizzazzjoni għandha tiġi adottata 
mill-Kummissjoni b'konformità mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 15(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni
Din il-bażi għal irtirar, li hija neċessarja biex tiżgura li l-Unjoni tista’ tieħu f’idha l-
kompetenza esklużiva tagħha b’mod effettiv u tiżviluppa l-politiki tagħha dwar l-investiment, 
għandha tiġi ttrattata b’mod separat għax ma tinvolvix konsultazzjonijiet ma’ Stati Membri 
dwar il-ftehimiet tagħhom imma l-interazzjoni tal-Kummissjoni mal-Kunsill.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 
minn 8 sa 12, Stat Membru għandu jkun 

Skont il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 
minn 8 sa 12, Stat Membru għandu jkun 
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awtorizzat li jidħol f'negozjati biex 
jemenda ftehim eżistenti jew jikkonkludi 
ftehim ġdid relatat mal-investiment ma' 
pajjiż terz.

awtorizzat li jidħol f'negozjati biex 
jemenda ftehim eżistenti jew jikkonkludi 
ftehim ġdid relatat mal-investiment ma' 
pajjiż terz, għal perjodu inizjali ta’ tmien 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mingħajr perjodu ta' żmien, ir-Regolament jippermetti l-emerġenza ta’ reġimi tal-investiment 
paralleli, potenzjalment inkompatibbli, b’hekk jiżdiedu mal-inċertezza legali. Filwaqt li hemm 
bżonn ta’ tranżizzjoni suffiċjentament twila, duwaliżmu miftuħ fil-politika tal-investiment tal-
UE jikkontradixxi l-implimentazzjoni effettiva tal-Artikolu 207(1) tat-TFUE li jiddikjara 
b’mod ċar li l-politika tal-investiment hija l-kompetenza tal-Unjoni.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a – c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tawtorizza t-
tnedija ta' negozjati formali sakemm ma 
tikkonkludix li t-tnedija tan-negozjati 
jkunu:

1. Il-Kummissjoni għandha tawtorizza t-
tnedija ta' negozjati formali sakemm ma 
ssibx li t-tnedija tan-negozjati jkunu 
inkompatibbli mal-liġijiet jew il-politiki 
tal-Unjoni kif ġie speċifikat fl-Artikolu 
5(1).

(a) f'kunflitt mal-liġi tal-Unjoni barra 
mill-inkompatibilitajiet li jirriżultaw mill-
allokazzjoni tal-kompetenza bejn l-Unjoni 
u l-Istati Membri tagħha, jew
(b) ta' ħsara għall-għaniijiet tan-negozjati 
li jkunu qegħdin isiru jew li huma 
imminenti bejn l-Unjoni u l-pajjiż terz 
ikkonċernat, jew 
(c) ta' ostakolu għall-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni 
relatati mal-investiment, inkluża b'mod 
partikolari l-politika kummerċjali 
komuni. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan isir biex jissimplifika l-Artikolu 9 b’konformità mal-kliem propost għall-Artikolu 6(1). Ir-
referenza għall-Artikolu 5(1) issolvi wkoll il-kwistjoni dwar jekk il-bażi ta’ “dupplikazzjoni 
ma’ ftehim tal-Unjoni” għandhiex tiġi aċċettata u tiġi evitata speċifikazzjoni fit-tul tal-bażijiet 
għad-determinazzjoni tal-politiki tal-Unjoni.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 – punt a–d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ġaladarba tiġi nnotifikata, l-
Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni dwar jekk il-ftehim 
innegozjat hux:

3. Ġaladarba tiġi nnotifikata, il-
Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni dwar jekk il-ftehim 
innegozjat hux:

(a) f'kunflitt mal-liġi tal-Unjoni apparti 
mill-inkompatibbiltajiet li jirriżultaw mill-
allokazzjoni tal-kompetenzi bejn l-Unjoni 
u l-Istati Membri tagħha, jew

(a) qed imur kontra l-liġijiet jew il-politiki 
tal-Unjoni kif ġie speċifikat fl-Artikolu 
5(1), jew

(b) ta' ħsara għall-għaniijiet tan-negozjati 
li jkunu qegħdin isiru jew li huma 
imminenti bejn l-Unjoni u l-pajjiż terz 
ikkonċernat, jew
(c) ta' ostakolu għall-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni 
relatati mal-investiment, inkluża b'mod 
partikolari l-politika kummerċjali 
komuni, jew
(d) f'kunflitt mar-rekwiżit tal-Artikolu 9(2), 
fejn applikabbli. 

(d) f'kunflitt mar-rekwiżit tal-Artikolu 9(2), 
fejn applikabbli.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan isir biex jissimplifika l-Artikolu 11 b’konformità mal-kliem propost għall-Artikolu 6(1) u 
l-Artikolu 9(1). Ir-referenza għall-Artikolu 5(1) issolvi wkoll il-kwistjoni dwar jekk il-bażi ta’ 
“dupplikazzjoni ma’ ftehim tal-Unjoni” għandhiex tiġi aċċettata u tiġi evitata speċifikazzjoni 
fit-tul tal-bażijiet għad-determinazzjoni tal-politiki tal-Unjoni.
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 11 - paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

  7a. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta 
b’mod annwali lill-Parlament u l-Kunsill 
dwar il-ftehimiet emendati, il-ftehimiet il-
ġodda konklużi, u dwar l-awtorizzazzjoni 
miżmuma għal ftehimiet emendati jew 
konklużi ġodda, u għandha tippubblika 
lista ta’ ftehimiet emendati jew konklużi 
fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-fatt li l-emendar ta’ trattati bilaterali tal-investiment eżistenti u l-konklużjoni ta’ 
oħrajn ġodda jistgħu jwasslu għal ostakli għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika tal-
investiment tal-Unjoni, il-Parlament u l-Unjoni għandhom jiġu infurmati b’mod regolari mill-
Kummissjoni dwar l-attivitajiet tagħha ta’ awtorizzazzjoni jew żamma tal-awtorizzazzjoni.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mhux aktar tard minn ħames snin wara 
d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
dwar l-applikazzjoni ta' dan il-Kapitolu li 
għandu jirrevedi l-ħtieġa għall-
applikazzjoni kontinwa tal-Kapitolu.

1. Mhux aktar tard minn erba’ snin wara d-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport 
dwar l-applikazzjoni ta' dan il-Kapitolu li 
għandu jirrevedi l-ħtieġa għall-
applikazzjoni kontinwa tal-Kapitolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Issimplifikar tal-perjodi ta’ żmien intermedjarji bl-introduzzjoni proposta ta’ perjodu ta’ 
żmien għal dan ir-Regolament.
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Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

KAPITOLU III a
Skadenza tar-Regolament

Artikolu 12a
1. Dan ir-Regolament għandu jiskadi 
tmien snin wara d-dħul fis-seħħ tiegħu. 
Sa dak iż-żmien, il-ftehimiet bilaterali 
eżistenti kollha tal-Istati Membri ma’ 
pajjiżi terzi għandhom jinbidlu ma’ ftehim 
tal-Unjoni rigward l-investiment.

   2. Mhux aktar tard minn sitt snin wara d-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
dwar il-progress li sar fit-tibdil tal-
ftehimiet bilaterali tal-Istati Membri ma’ 
pajjiżi terzi bi ftehim tal-Unjoni rigward l-
investiment lill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill. Fejn ir-rapport jirrakkomanda li 
l-applikazzjoni tar-Regolament tiġi estiża, 
din għandha tkun għal perjodu ta’ mhux 
itwal minn ħames snin u għandha tkun 
akkumpanjata minn proposta leġiżlattiva 
xierqa lill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mingħajr perjodu ta' żmien, ir-Regolament jippermetti l-emerġenza ta’ reġimi tal-investiment 
paralleli, potenzjalment inkompatibbli, b’hekk jiżdiedu mal-inċertezza legali. Filwaqt li hemm 
bżonn ta’ tranżizzjoni suffiċjentament twila, duwaliżmu miftuħ fil-politika tal-investiment tal-
UE jikkontradixxi l-implimentazzjoni effettiva tal-Artikolu 207(1) tat-TFUE li jiddikjara 
b’mod ċar li l-politika tal-investiment hija l-kompetenza tal-Unjoni.
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Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-ftehimiet kollha li jaqgħu fl-
ambitu ta' dan ir-Regolament, l-Istat 
Membru kkonċernat għandu jinforma lill-
Kummissjoni mingħajr dewmien mhux 
meħtieġ bil-laqgħat kollha li jsiru skont id-
dispożizzjonijiet ta'dan il-ftehim. Il-
Kummissjoni għandha tiġi pprovduta bl-
aġenda u l-informazzjoni rilevanti kollha li 
tippermetti li jkun hemm ftehim tas-
suġġetti li se jiġu diskussi. Il-Kummissjoni 
tista' titlob lill-Istati Membri għal aktar 
informazzjoni. Fejn kwistjoni li għandha 
tiġi diskussa tkun tista' taffettwa l-
implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni 
relatati mal-investiment, inkluża b'mod 
partikolari l-politika kummerċjali komuni, 
il-Kummissjoni tista' titlob lill-Istat 
Membru kkonċernat biex jieħu pożizzjoni 
partikolari.

1. Għall-ftehimiet kollha li jaqgħu fl-
ambitu ta' dan ir-Regolament, l-Istat 
Membru kkonċernat għandu jinforma lill-
Kummissjoni mingħajr dewmien mhux 
meħtieġ bil-laqgħat kollha li jsiru skont id-
dispożizzjonijiet ta'dan il-ftehim. Il-
Kummissjoni għandha tiġi pprovduta bl-
aġenda u l-informazzjoni rilevanti kollha li 
tippermetti li jkun hemm ftehim tas-
suġġetti li se jiġu diskussi. Il-Kummissjoni 
tista' titlob lill-Istati Membri għal aktar 
informazzjoni. Fejn kwistjoni li għandha 
tiġi diskussa tkun tista' taffettwa l-
implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni 
relatati mal-investiment, kif speċifikat 
f’mandati individwali u ġenerali biex 
jinbeda jew jiġi konkluż ftehim ma’ pajjiżi 
terzi jew atti oħrajn jew prattiki miftiehma 
tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni fil-qasam tal-
politika kummerċjali komuni, u bħala dak 
li joħroġ mill-prinċipji ġenerali stipulati 
fit-Trattati, b’mod partikolari fl-Artikolu 
3(5) u l-Artikolu 6(1) tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea u fit-Titolu II tal-Ewwel 
Parti tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni tista' 
titlob lill-Istat Membru kkonċernat biex 
jieħu pożizzjoni partikolari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bżonn biex ikunu jistgħu jiġu definiti l-politiki emerġenti dwar l-investiment tal-Unjoni 
jissuġġerixxi l-bżonn għall-ispeċifiċità, li jrid ikun ibbażat fuq manifestazzjonijiet tanġibbli 
ta’ tali politika fil-qasam tal-politika kummerċjali komuni kif ukoll il-prinċipji bażiċi li 
jiggvernaw l-eżerċizzju kollu tas-setgħat tal-Unjoni.
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Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-ftehimiet kolla li jaqgħu fl-ambitu 
ta' dan ir-Regolament, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jinforma lill-
Kummissjoni mingħajr dewmien mhux 
meħtieġ bir-rappreżentazzjonijiet 
magħmula lilu li miżura partikolari tkun 
inkonsistenti mal-ftehim. L-Istat Membru 
għandu wkoll jinforma immedjatament lill-
Kummissjoni bi kwalunkwe talba għal 
riżoluzzjoni ta' tilwim li tkun ġiet 
sottomessa skont il-patroċinju tal-ftehim 
hekk kif l-Istat Membru jsir jaf bit-talba. L-
Istat Membru ul-Kummissjoni għandhom 
jikkooperaw b'mod sħiħ u jieħdu l-miżuri 
neċessarja kollha biex jiżguraw ħarsien 
effettiv li jista' jinkludi, fejn xieraq, li l-
Kummissjoni tipparteċipa fil-proċedura.

2. Għall-ftehimiet kolla li jaqgħu fl-ambitu 
ta' dan ir-Regolament, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jinforma lill-
Kummissjoni mingħajr dewmien mhux 
meħtieġ bir-rappreżentazzjonijiet 
magħmula lilu li miżura partikolari tkun 
inkonsistenti mal-ftehim. L-Istat Membru 
għandu wkoll jinforma immedjatament lill-
Kummissjoni bi kwalunkwe talba għal 
riżoluzzjoni ta' tilwim li tkun ġiet 
sottomessa skont il-patroċinju tal-ftehim 
hekk kif l-Istat Membru jsir jaf bit-talba. L-
Istat Membru u l-Kummissjoni għandhom 
jikkooperaw b'mod sħiħ u jieħdu l-miżuri 
neċessarji kollha biex jiżguraw li l-
Kummissjoni tipparteċipa fil-proċedura 
sal-aktar punt wiesa’ possibbli. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’qasam sensittiv bħal-liġi tal-protezzjoni tal-investiment li hija applikata u interpretata mit-
tribunali tal-arbitraġġ internazzjonali li s-sentenzi tagħhom qed potenzjalment jiddeterminaw 
minn qabel l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni relatati mal-investiment, 
huwa importanti li l-Kummissjoni tkun kapaċi tipparteċipa għal kollox f’kwalunkwe kwistjoni 
li tinvolvi l-Istati Membri.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jinnotifikaw lill Kummissjoni dwar 
in-negozjati u l-eżiti tagħhom b'konformità 
mal-Artikoli 8 u 11, l-Istati Membri jistgħu 
jindikaw jekk xi informazzjoni pprovduta 
hix se tiġi kkunsidrata bħala kunfidenzjali 

Meta jinnotifikaw lill Kummissjoni dwar 
in-negozjati u l-eżiti tagħhom b'konformità 
mal-Artikoli 8 u 11, l-Istati Membri jistgħu 
jitolbu għall-kunfidenzjalità bi qbil mar-
Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-
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u jekk tistax titqassam ma Stati Membri 
oħra.

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 
ta’ Mejju 2001 rigward l-aċċess pubbliku 
għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, 
il-Kunsill u l-Kummissjoni1.
__________
1 ĠU L 145, 31.5.2001, p.43. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-fatt li l-emendar ta’ trattati bilaterali tal-investiment eżistenti u l-konklużjoni ta’ 
oħrajn ġodda jistgħu jwasslu għal ostakli għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika tal-
investiment tal-Unjoni, jitlob biex il-kunfidenzjalità tiġi ttrattata skont ir-Regolamenti fis-seħħ 
għall-istuzzjonijiet tal-Unjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-rapporteur tagħkom jilqa’ l-implimantazzjoni tal-Artikolu 207(1) tat-TFUE, li jipprevedi 
għall-kompetenza esklussiva tal-UE dwar l-investiment barrani dirett, bħala parti mill-politika 
kummerċjali komuni, li huwa l-iskop tar-Regolament propost. F’dinja ta’ trasferimenti 
globalizzati tal-prodotti u l-kapital, u bħala konsegwenza loġika tal-politika kummerċjali 
komuni tal-Unjoni, anki l-politika tal-investiment tal-Istati Membri għandha tiġi kkoordinata 
u deċiża fil-livell tal-Unjoni. Dan ifisser li s-sistema preżenti espressa minn numru ta’ Trattati 
Bilaterali ta’ Investiment tal-Istati Membri b’dupplikazzjonijiet u xi kultant b’kunflitti jridu 
jinbidlu - f’perjodu ta’ żmien raġunat – b’qafas ġdid ta’ trattati ta’ investiment tal-UE moderni 
konsistenti mal-għanijiet tal-politika orizzontali tal-UE.

Minħabba n-natura riskjuża u li twassal ’il bogħod tal-investiment barrani dirett, irid jitqies 
bħala ħidma importanti tar-Regolament li jiġi previst livell għoli ta’ ċertezza legali matul il-
perjodu ta’ tranżizzjoni. F’dan ir-rigward, ir-rapporteur tagħkom jappoġġja sew l-approċċ tal-
koeżistenza tal-Abbozz tar-Regolament tal-Kummissjoni. Huwa tabilħaqq essenzjali li 
permezz ta’ proċess ta’ awtorizzazzjoni, it-Trattati Bilaterali ta’ Investiment eżistenti jibqgħu 
fis-seħħ u li, taħt kundizzjonijiet ċari, l-Istati Membri huma permessi li jerġgħu jinnegozjaw 
Trattati Bilaterali ta’ Investiment eżistenti, jiffinalizzaw oħrajn pendenti, u jibdew in-
negozjati għal oħrajn ġodda. Huwa essenzjali bl-istess mod, bil-kundizzjoni ta’ perjodu ta’ 
koeżistenza, li l-awtorizzazzjoni ta’ Trattati Bilaterali ta’ Investiment tal-Istati Membri 
eżistenti jew innegozjati ġodda ma tfixkilx il-bidu ta’ politika tal-investiment mal-UE kollha u 
ta’ trattati tal-investiment internazzjonali tal-UE ma’ ċerti pajjiżi terzi u b’mod ġenerali. 
Għalhekk għandu jiġi appoġġat li r-Regolament jipprovdi l-fakultà lill-Kummissjoni li żżomm 
l-awtorizzazzjoni milli tingħata, li titlob lil Stati Membri biex jerġgħu jinnegozjaw jew 
itemmu Trattat Bilaterali ta’ Investiment, u biex ikun hemm l-approvazzjoni tal-Kummissjoni 
għal Trattati Bilaterali ta’ Investiment innegozjati ġodda.

Iċ-ċertezza legali tibqa’, madankollu, terminu relattiv sakemm it-tranżizzjoni tar-reġim tal-
protezzjoni tal-investiment ma jiġix ikkompletat, u jsiru termini ta’ validità ta’ Trattati 
Bilaterali ta’ Investiment eżistenti ta’ Stati Membri skont il-liġi pubblika internazzjonali. Ir-
rapporteur tagħkom għandu jiċċara ċ-ċertezza legali skont il-kundizzjonijiet ta’ perjodu ta’ 
żmien neċessarju ta’ tranżizzjoni, permezz ta’ żewġ settijiet ta’ emendi:

1) L-introduzzjoni ta’ perjodu ta’ żmien għat-tranżizzjoni

Il-Parlament għandu jinsisti li r-Regolament jistipula l-perjodu ta’ żmien għat-tranżizzjoni. 
Mingħajr perjodu ta' żmien, ir-Regolament jippermetti l-emerġenza ta’ reġimi tal-investiment 
paralleli, potenzjalment inkompatibbli, b’hekk jiżdiedu mal-inċertezza legali. Filwaqt li żgur 
hemm bżonn ta’ tranżizzjoni suffiċjentament twila, duwaliżmu miftuħ fil-politika tal-
investiment tal-UE m’għandux ikun aċċettabbli għall-Parlament, minħabba li l-Artikolu 
207(1) tat-TFUE jiddikjara b’mod ċar li l-politika tal-investiment hija l-kompetenza tal-
Unjoni. F’dan is-sens, perjodu estiż li fih it-Trattat ma jiġix implimentat jaf ukoll jiġi 
miġġieled, li jżid għal darba oħra l-inċertezza legali.

Id-dispożizzjonijiet tar-reviżjoni fl-Artikolu 5 u 12 tal-abbozz tar-regolament – mhux aktar 
tard minn 5 snin wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament, il-Kummissjoni trid tivvaluta l-bżonn 
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ta’ applikazzjoni kontinwata tal-possibilità tal-Istati Membri li jerġgħu jinnegozjaw it-Trattati 
Bilaterali ta’ Investiment jew jidħlu f’oħrajn ġodda – mhumiex sodisfaċenti. Il-Parlament 
għandu jagħmilha ċara li huwa jqis il-koeżistenza tat-Trattati Bilaterali ta’ Investiment mal-
bidu ta’ trattati tal-investiment internazzjonali tal-UE bħala eċċezzjoni, iġġustifikata b’mod 
temporanju biss għar-raġuni li tiġi provduta ċ-ċertezza legali kontinwa.

2) L-iċċarar tal-kundizzjonijiet għaż-żamma tal-awtorizzazzjoni

L-abbozz tar-Regolament jissuġġerixxi distinzjoni bejn tliet kategoriji ta’ raġunijiet biex 
tinżamm milli tingħata l-awtorizzazzjoni għal Trattat Bilaterali ta’ Investiment. 

B’mod partikolari, id-distinzjoni bejn “f’kunflitt mal-liġi tal-Unjoni” (punt a) u 
“dupplikazzjoni, f’parti jew kollha kemm hi, bi ftehim fis-seħħ ma’ dak il-pajjiż terz u din id-
duplikazzjoni speċifika mhijiex indirizzata fil-ftehim tal-aħħar” (punt b) iżżid b’mod mhux
neċessarju l-inċertezza. Hija tissuġġerixxi li ftehim tal-UE futur ma’ pajjiż terz ma jistax 
jindirizza d-dupplikazzjoni jew jippermetti għal reġimi paralleli, li m’għandhomx jiġu 
aċċettati bħala fatt ta’ prinċipju. Barra minn hekk, id-distinzjoni waqgħet għax il-ftehimiet tal-
UE fis-seħħ ma’ pajjiżi terzi huma parti mil-liġi tal-Unjoni, u kwalunkwe Trattat Bilaterali ta’ 
Investiment innotifikat skont l-Artikolu 2 huwa awtomatikament awtorizzat taħt l-Artikolu 3 u 
għalhekk mhux kompatibbli mal-allokazzjoni ta’ kompetenzi.

Ir-rapporteur tagħkom jissuġġerixxi li dawn iż-żewġ kategoriji jitpoġġew flimkien f’referenza 
ċara għall-kunflitti mal-liġi tal-UE.

Minn naħa l-oħra, l-abbozz tar-Regolament ma jirnexxilux jiċċara taħt it-tielet kategorija tar-
raġunijiet biex tinżamm milli tingħata awtorizzazzjoni għal Trattat Bilaterali ta’ Investiment 
(punt c) x’inhu li jista’ “jikkostitwixxi ostaklu għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politiki 
tal-Unjoni relatati mal-investiment”. Billi jirreferi għal politika li qed issir, anki dan iżid mal-
inċertezza.

Ir-Rapporteur tagħkom jissuġġerixxi li ssir referenza għall-għadd ta’ mandati li qed jikber 
għal negozjati tal-investiment ma' pajjiżi terzi lill-Kummissjoni u l-prinċipji ta’ koerenza 
bażika fit-Trattat ta’ Lisbona skont l-Artikolu 3(5) u 6(1) tat-TUE u t-Titolu II tal-Ewwel Parti 
tat-TFUE.

Fil-kuntest tal-politika tal-investiment tal-UE l-ġdida li qed tiżviluppa, ir-Rapporteur 
jissuġġerixxi wkoll li jiżdied obbligu għall-Istati Membri fil-każ ta’ nnegozjar mill-ġdid tat-
Trattati Bilaterali ta’ Investiment eżistenti jew in-negozjar ta’ Trattati Bilaterali ta’ 
Investiment ġodda biex ikun previst mekkaniżmu għar-riżoluzzjoni tal-kwsitjonijiet billi jiġi 
żgurat li l-Kummissjoni tkun permessa tipparteċipa fil-proċedimenti għall-inqas bħala amicus 
curiae u li r-rekwiżiti tal-kunfidenzjalità jitneħħew sabiex il-Kummissjoni tkun permessa 
tintervjeni b’dan il-mod. Dan għandu jitqies bħala element indispensabbli tal-politika tal-
investiment tal-UE l-ġdid u t-tranżizzjoni lejha. 

Bħala referenza għall-prattiki stabbiliti skont il-Ftehim Nord-Amerikan għall-Kummerċ 
Ħieles (NAFTA), huwa rikonoxxut b’mod wiesa’ li n-nuqqas ta’ trasparenza fil-mekkaniżmi 
tar-riżoluzzjoni tal-kwistjonijiet stabbiliti f’ħafna mit-Trattati Bilaterali ta’ Investiment 
eżistenti tal-Istati Membri tal-Unjoni jikkostitwixxi ruħu bħala nuqqas ta’ kompatibilità mal-
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liġi tal-Unjoni. Dan huwa għalhekk dimensjoni li l-Istati Membri għandhom bżonn iqisu fin-
negozjati tagħhom ta’ Trattati Bilaterali ta’ Investiment ġodda. F’dan ir-rigward, ir-
Rapporteur tagħkom jissuġġerixxi li tiġi inkluża referenza fir-Regolament (KE) Nru 
1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar aċċess mill-
pubbliku għal dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni.


