
CM\932005MT.doc PE508.121v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

27.3.2013

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0939/2012, imressqa minn Nicolas Caton, ta’ ċittadinanza 
Belġjana, dwar il-Ftehim tal-Kummerċ bejn il-Kanada u l-UE (CETA)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-kontenut tal-Ftehim ta' Kummerċ bejn il-
Kanada u l-UE (CETA) li qed jiġi nnegozjat fil-preżent. Hu jgħid li dan jinkludi 
riformulazzjoni tal-konvenzjoni tal-ACTA, li dan l-aħħar ġie rrifjutat mill-Parlament. Iqis 
partikolarment offensiv ir-restrizzjoni tal-libertà elettronika. Jissuspetta li l-Kummissjoni 
Ewropea qed tintroduċi mill-ġdid l-istess prinċipji klandestinament, biex ngħidu hekk.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Novembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013

Il-Kummissjoni tirrispetta bis-sħiħ il-vot tal-Parlament Ewropew dwar l-ACTA. L-abbozz ta’ 
test dwar id-Drittijiet ta’ Proprjetà Intellettwali (DPI) tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali 
Komprensiv (CETA) bejn l-UE u l-Kanada għaldaqstant qed jiġi rivedut fid-dawl tal-
pożizzjoni li ttieħdet mill-Parlament Ewropew dwar l-ACTA.

Fir-rigward tad-"drittijiet diġitali" kif ukoll kull dispożizzjoni oħra dwar id-DPI li qed tiġi 
nnegozjata bejn l-UE u l-Kanada, il-Kummissjoni qed tiżgura bir-reqqa li jikkorrispondu 
kemm jista’ jkun mal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE, mingħajr ma tinqabeż. B'mod partikolari, 
id-dispożizzjonijiet kontroversjali tal-ACTA dwar ir-responsabbiltà tal-fornitur tas-servizz tal-
internet ġew emendati drastikament u m’għadhomx simili għat-test tal-ACTA. Barra minn 
hekk, kull dispożizzjoni obbligatorja tal-infurzar tad-DPI kriminali issa tneħħiet mill-abbozz 
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tat-test tas-CETA.

Il-Kummissjoni ttenni li għalissa m’hemm l-ebda ftehim fuq test tas-"CETA", u li bla dubju 
ma kien hemm l-ebda tali test fiż-żmien meta l-petizzjonant bagħat il-petizzjoni. Il-Parlament 
inżamm regolarment infurmat dwar is-sitwazzjoni tan-negozjati tas-CETA, inklużi l-bidliet 
imressqa wara li l-Parlament irrifjuta l-ACTA. Id-dokumenti ta' negozjati (inkluż l-iżvilupp 
dwar il-kapitolu dwar id-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali) ġew skambjati fuq bażi regolari 
mal-Kumitat INTA tal-Parlament Ewropew.

Il-petizzjonant jidher li qed jibbaża l-affermazzjoni tiegħu fuq verżjoni (kunfidenzjali) tat-test 
ta’ negozjati li jmur lura għal Jannar 2012 – jiġifieri fi żmien meta l-ACTA kien għadu kif ġie 
ffirmat mill-UE u 22 Stat Membru u 6 xhur qabel il-Parlament Ewropew ma tax il-kunsens 
tiegħu għall-ACTA. Dan it-test m’għadux jirrappreżenta b’mod preċiż is-sitwazzjoni attwali 
tan-negozjati. Peress li f'dak iż-żmien kemm l-UE kif ukoll il-Kanada kienu fil-proċess li 
jirratifikaw l-ACTA, mhix sorpriża li ċerti dispożizzjonijiet ta' dik il-verżjoni kienu xi ftit jew 
wisq simili għal dawk tal-ACTA. Sadanittant in-negozjati mxew f'konformità ma' dak deskritt 
hawn fuq, u l-abbozz ta' test ġie adattat b'kunsiderazzjoni għat-tħassib espress mill-Parlament 
Ewropew waqt id-dibattitu dwar l-ACTA.


