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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Kummerċjali 
dwar il-Ġlieda Kontra l-Falsifikazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri 
tagħha, l-Awstralja, il-Kanada, il-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea, l-Istati Uniti tal-
Messiku, ir-Renju tal-Marokk, New Zealand, ir-Repubblika ta’ Singapor, il-
Konfederazzjoni Svizzera u l-Istati Uniti tal-Amerika
(12195/2011 – C7-0027/2012 – 2011/0167(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (12195/2011),

– wara li kkunsidra l-abbozz tal-Ftehim Kummerċjali dwar il-Ġlieda Kontra l-
Falsifikazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, l-
Awstralja, il-Kanada, il-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea, l-Istati Uniti tal-Messiku, ir-
Renju tal-Marokk, New Zealand, ir-Repubblika ta’ Singapor, il-Konfederazzjoni Svizzera 
u l-Istati Uniti tal-Amerika (12196/2011),

– wara li kkunsidra t-talba għall-approvazzjoni mill-Kunsill skont l-Artikolu 207(4) u l-
Artikolu 218(6) it-tieni subparagrafu, punt (a) (v) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea (C7–0027/2012),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 81 u 90(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp, tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-
Ġustizzja u l-Intern (A7–0000/2012),

1. Jirrifjuta li jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jinforma lill-Kunsill li l-ftehim ma jistax 
jiġi konkluż; 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u l-Awstralja, 
il-Kanada, il-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea, l-Istati Uniti tal-Messiku, ir-Renju tal-
Marokk, New Zealand, ir-Repubblika ta’ Singapor, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Istati 
Uniti tal-Amerika
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NOTA SPJEGATTIVA

In-negozjati dwar il-Ftehim Kummerċjali dwar il-Ġlieda Kontra l-Falsifikazzjoni (ACTA) 
bdew f'Ġunju 2008 u ġew konklużi f'Novembru 2010 wara 11-il rawnd ta' negozjati. Bħall-
ftehim internazzjonali kollu, il-Kummissjoni Ewropea, li aġixxiet fuq mandat mill-Kunsill, 
kienet in-negozjatur f'isem l-Unjoni Ewropea. Billi l-ACTA huwa "ftehim imħallat" li jkopri 
kompetenzi kemm fil-livell tal-Unjoni kif ukoll tal-Istati Membri, l-Istati Membri ġew 
rappreżentati waqt in-negozjati mill-presidenzi fuq bażi ta’ rotazzjoni. 

Il-Ftehim ġie konkluż bejn l-Unjoni Ewropea, l-Awstralja, il-Kanada, il-Ġappun, il-Korea, il-
Messiku, il-Marokk, New Zealand, Singapor, l-Isvizzera u l-Istati Uniti tal-Amerika. Il-pajjiżi 
firmatarji huma issa fil-proċess li jirratifikaw il-ftehim, li fl-Unjoni Ewropea jeħtieġ ratifika 
mill-Istati Membri u approvazzjoni mill-Parlament Ewropew qabel ma l-ftehim ikun jista' 
jidħol fis-seħħ fl-UE.

L-ACTA, kif definit min-negozjaturi, huwa ftehim kummerċjali li jindirizza l-iffalsifikar fuq 
skala kummerċjali u l-piraterija onlajn billi jikkoordina l-infurzar globali ta' liġijiet eżistenti 
dwar il-ksur tad-dritt tal-awtur. Huwa allegat mill-Kummissjoni li ma teħtiġx li tinbidel il-
leġiżlazzjoni Ewropea imma li jiġu kkoordinati l-proċeduri mal-fruntieri biex jiġi ttrattat l-
iffalsifikar fuq skala kbira.

Il-problemi li l-ACTA jfittex li jindirizza huma reali u qed jikbru. L-iffalsifikar u l-piraterija 
żdiedu sostanzjalment u qed ikomplu jagħmlu dan. Il-konsegwenzi taż-żieda f'dawn l-
attivitajiet illegali jvarjaw minn telf ekonomiku għal perikli tas-saħħa u tas-sikurezza. L-
Unjoni Ewropea għandha ħafna x'titlef mingħajr koordinazzjoni globali effiċjenti u infurzata 
fil-protezzjoni tad-dritt tal-awtur.

Il-propjetà intelettwali (PI) hija l-materja prima tal-Unjoni. Ir-rapporteur tagħkom jemmen li 
l-Ewropa ma tistax tikkompeti fl-ekonomija globali mingħajr protezzjoni adegwata għall-
moda, il-partijiet tal-karozzi, il-films u l-mużika Ewropej. Il-koordinazzjoni globali tal-
protezzjoni tal-PI hija vitali għall-iżvilupp ta' Unjoni Ewropea bbażata fuq l-għarfien u l-
protezzjoni u l-ħolqien ta' impjiegi mal-Unjoni sħiħa.
F'din l-ekonomija bbażata fuq l-għarfien, il-mod li bih nagħmlu skambju tal-informazzjoni 
qed jinbidel malajr u l-bilanċ bejn il-protezzjoni tad-drittijiet tal-propjetà intellettwali u l-
libertajiet fundamentali qed jevolvi. Il-ftehimiet internazzjonali li jittrattaw kwalunkwe aspett 
tas-sanzjonijiet kriminali, tal-attività onlajn jew tal-propjetà intellettwali jridu jiddefinixxu 
b'mod ċar l-ambitu tal-ftehim u l-protezzjoni tal-libertajiet individwali sabiex jiġu evitati 
interpretazzjonijiet mhux intenzjonati tal-ftehim.

Il-konsegwenzi mhux intenzjonati tat-test tal-ACTA huwa ta' tħassib serju. Dwar il-
kriminalizzazzjoni individwali, id-definizzjoni ta' "skala kummerċjali", ir-rwol tal-fornituri 
tas-servizzi tal-internet u l-interruzzjoni possibbli tat-tranżitu ta' mediċini ġeneriċi, ir-
rapporteur tagħkom isostni li huwa jiddubita kemm it-test tal-ACTA huwa preċiż kemm hu 
meħtieġ.

Il-benefiċċji intenzjonati ta' dan il-ftehim internazzjonali huma ferm aktar mit-theddid 
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potenzjali tal-libertajiet ċivili. Minħabba n-nuqqas ta' ċarezza ta' ċerti aspetti tat-test u l-
inċertezza dwar l-interpretazzjoni tiegħu, il-Parlament Ewropew ma jistax fil-futur 
jiggarantixxi protezzjoni adegwata għad-drittijiet taċ-ċittadini taħt l-ACTA.

Ir-rapporteur tagħkom jirrakkomanda għalhekk li l-Parlament Ewropew jirrifjuta milli jagħti 
l-approvazzjoni tiegħu għall-ACTA. Meta jsir dan, huwa importanti li wieħed jinnota li l-
protezzjoni miżjuda tad-drittijiet tal-PI għall-produtturi Ewropej li jagħmlu kummerċ fis-
swieq globali hija ta' importanza kbira. B'segwitu għar-reviżjoni mistennija tad-direttivi 
relevanti tal-UE, ir-rapporteur tagħkom jittama li għalhekk il-Kummissjoni Ewropea tressaq 
proposti ġodda għall-protezzjoni tal-PI.


