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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

1. Jilqa' l-miri espressi mill-partijiet li qegħdin jinnegozjaw il-Ftehim Kummerċjali dwar il-
Ġlieda Kontra l-Falsifikazzjoni (ACTA), biex jiġi indirizzat il-kummerċ tal-prodotti foloz;

2. Jinnota li l-falsifikazzjoni, flimkien ma' ksur tal-liġi dwar id-ditti u d-drittijiet tal-awtur 
huma koperti mill-ACTA biex b'hekk inħoloq strument ta' infurzar singolari li ma 
jissodisfax il-bżonnijiet partikolari ta' kull settur; jinsab imħasseb li għad ma hemmx 
definizzjoni ta' terminoloġiji ewlenin li fuqhom huma msejsa l-mekkaniżmi ta' infurzar tal-
ACTA; jibża' li dan joħloq inċertezza legali għall-kumpaniji Ewropej u b'mod partikolari 
għall-SMEs, kif ukoll għall-utenti tat-teknoloġija u għall-fornituri ta' pjattaformi onlajn u 
tas-servizzi tal-internet;

3. Jinnota li filwaqt li l-ambizzjoni tal-ACTA hi li ssaħħaħ l-industriji tal-UE, jidher li din 
tmur kontra l-ambizzjoni tal-PE fl-Aġenda Diġitali li l-Ewropa tagħti lok għal innovazzjoni 
tal-internet kompetittiva ħafna1 , kif ukoll kontra l-ambizzjoni b'saħħitha li tiġi promossa n-
newtralità u l-aċċess tan-net fis-suq diġitali onlajn fir-rigward tal-SMEs2;

4. Ifakkar li d-dejta dwar l-għadd ta’ każijiet ta’ ksur tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali 
hija inkonsistenti, mhix sħiħa, mhix biżżejjed u hija mxerrda, u li tinħtieġ valutazzjoni tal-
impatt oġġettiva u indipendenti għal kwalunkwe proposta leġiżlattiva addizzjonali'3

5. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li t-test tal-ACTA ma jiżgurax bilanċ ġust bejn id-dritt għall-
proprjetà intellettwali u l-libertà li jitwettaq in-negozju, id-dritt għall-protezzjoni tad-dejta 
personali u l-libertà li tirċievi jew li tgħaddi l-informazzjoni, li dan l-aħħar il-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ddeċidiet dwar il-ħtieġa tiegħu4;

6. Għalhekk, iħoss il-bżonn li jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali biex ma 
japprovax il-ftehim.

******

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jipproponi li l-Parlament jagħti l-
approvazzjoni tiegħu.

                                               
1 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta’ Mejju 2010 dwar Aġenda Diġitali għall-Ewropa ġdida: 2015.ue 
(2009/2225(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-
0133&language=EN&ring=A7-2010-0066
2 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' Novembru 2011 dwar l-internet miftuħ u n-newtralità 
tan-net fl-Ewropa http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0511+0+DOC+XML+V0//EN
3 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-22 ta' Settembru 2010 dwar l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali fis-suq intern (2009/2178(INI)) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-340
4 Kawża C-360/10 tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea, paragrafu 47 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst
&dir=&occ=first&part=1&cid=291042


