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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-rakkomandazzjonijiet biex jinbdew 
negozjati kummerċjali bejn l-UE u l-Istati Uniti
(2019/2537(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Lulju 2015 li tinkludi r-
rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew lill-Kummissjoni Ewropea dwar in-
negozjati għas-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP)1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Mejju 2018 dwar ir-Rapport Annwali 
dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Kummerċjali Komuni (2017/2070(INI))2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Ġunju 2018 dwar diplomazija dwar il-
klima (2017/2272(INI))3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Lulju 2018 dwar il-qagħda tar-
relazzjonijiet UE-Stati Uniti (2017/2271(INI))4,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konġunta bejn l-Istati Uniti u l-UE tal-
25 ta' Lulju 2018 wara ż-żjara tal-President Juncker fil-White House5,

– wara li kkunsidra is-"Summary of Specific Negotiating Objectives for the Initiation of 
US-EU Negotiations" (Sommarju tal-Objettivi Speċifiċi tan-Negozjar għat-Tnedija tan-
Negozjati bejn l-Istati Uniti u l-UE) ippubblikat f'Jannar 2019 mill-Uffiċċju tar-
Rappreżentant tal-Kummerċ tal-Istati Uniti/Uffiċċju Eżekuttiv tal-President,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni għal Deċiżjoni tal-Kunsill li 
tawtorizza l-ftuħ ta' negozjati għal ftehim mal-Istati Uniti tal-Amerka dwar it-tneħħija 
ta' tariffi għal prodotti industrijali ppubblikata fit-18 ta' Jannar 2019 flimkien mad-
direttivi għal tali negozjati (Anness)6,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni għal Deċiżjoni tal-Kunsill li 
tawtorizza l-ftuħ ta' negozjati għal ftehim mal-Istati Uniti tal-Amerka dwar il-
valutazzjoni tal-konformità ppubblikata fit-18 ta' Jannar 2019 flimkien mad-direttivi 
għal tali negozjati (Anness)7,

– wara li kkunsidra l-mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali,

                                               
1 Testi adottati: P8_TA(2015)0252.
2 Testi adottati: P8_TA(2018)0230.
3 Testi adottati: P8_TA(2018)0280.
4 Testi adottati: P8_TA(2018)0342.
5 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_mt.htm
6https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:be1ae471-1b14-11e9-8d04-
01aa75ed71a1.0012.02/DOC_2&format=PDF
7 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8cd593be-1b0e-11e9-8d04-
01aa75ed71a1.0009.02/DOC_2&format=PDF



RE\1175518MT.docx 3/4 PE634.610v01-00

MT

– wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi s-sħubija bejn l-UE u l-Istati Uniti hija essenzjali għall-ekonomija globali;

B. billi r-relazzjoni kummerċjali bejn l-UE u l-Istati Uniti, li tikkostitwixxi l-akbar 
relazzjoni ekonomika fid-dinja, qed tiffaċċja sfidi straordinarji taħt il-presidenza ta' 
Donald Trump; 

C. billi l-UE għadha impenjata bis-sħiħ favur il-multilateraliżmu u l-ordni internazzjonali 
bbażat fuq ir-regoli, stabbilit fid-WTO, peress li dan huwa ta' benefiċċju kemm għall-
Istati Uniti kif ukoll għall-UE; 

D. billi matul il-perjodu statutorju ta' 90 jum għall-konsultazzjonijiet, in-naħa tal-Istati 
Uniti ma setgħetx tmexxi diskussjonijiet esplorattivi mal-UE;

E. billi l-proċess formali ta' valutazzjoni tal-impatt li normalment jakkumpanja l-bidu tan-
negozjati ta' kwalunkwe ftehim kummerċjali ġie rrinunzjat;

F. billi l-UE tikkontesta l-impożizzjoni tad-dazji antidumping u kompensatorji tal-Istati 
Uniti fuq iż-żebbuġ Spanjol u talbet konsultazzjonijiet mal-Istati Uniti fid-WTO 
minħabba li miżuri bħal dawn mhumiex ġustifikati, mhux meħtieġa u kontra r-regoli 
tad-WTO;

G. billi t-tariffi tal-Istati Uniti fuq l-importazzjonijiet tal-azzar u l-aluminju, ibbażati fuq it-
Taqsima 232 u li jaffettwaw inter alia l-UE, għadhom fis-seħħ u billi l-
Amministrazzjoni Trump tat bidu għal investigazzjoni simili dwar l-importazzjonijiet ta' 
vetturi bil-mutur u parts tal-karozzi li jistgħu jwasslu għal tariffi miżjuda fuq l-
importazzjonijiet ta' dawn il-prodotti mill-UE;

H. billi l-objettivi tal-abbozz tan-negozjati tal-UE u tal-Istati Uniti jvarjaw fl-ambitu 
tagħhom u fir-rigward tas-setturi koperti u mhuwiex ċar sa liema punt in-negozjati se 
jkopru s-settur tal-karozzi;

I. billi l-esklużjoni tas-settur tal-karozzi min-negozjati hija biss fl-interess ekonomiku u 
politiku tal-Istati Uniti;

J. billi l-UE jiddispjaċiha għall-impożizzjoni mill-ġdid tas-sanzjonijiet tal-Istati Uniti 
minħabba l-ħruġ tagħha mill-Pjan ta' Azzjoni Komprensiv Konġunt (PAKK);

1. Jieħu nota tad-Dikjarazzjoni Konġunta bejn l-UE u l-Istati Uniti tal-25 ta' Lulju 2018 li 
tniedi mill-ġdid it-taħditiet kummerċjali bejn l-UE u l-Istati Uniti; jiddispjaċih, 
madankollu, li l-Parlament Ewropew ma kienx infurmat, qabel iż-żjara, dwar il-
kontenut u l-objettivi tad-Dikjarazzjoni;

2. Jappoġġa l-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea li ma tinnegozjax mal-Istati Uniti taħt 
theddida; huwa, għalhekk, sorpriż li l-Kummissjoni tirrakkomanda li jinfetħu negozjati 
kummerċjali mal-Istati Uniti, meta t-tariffi fuq l-azzar u l-aluminju għadhom fis-seħħ u 
l-Istati Uniti bdew investigazzjoni simili dwar vetturi bil-mutur u partijiet tal-karozzi;

3. Jinnota li sal-lum ma hemm l-ebda impenn mill-Istati Uniti biex tneħħi t-tariffi fuq l-
azzar u l-aluminju u l-investigazzjoni dwar l-importazzjonijiet mill-Istati Uniti ta' vetturi 
bil-mutur u partijiet tal-karozzi għadha għaddejja; 
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4. Hu tal-fehma li ftehim limitat mal-Istati Uniti dwar l-eliminazzjoni ta' tariffi għal 
prodotti industrijali mhux kompatibbli mal-istrateġija komprensiva tal-Kummissjoni 
"Kummerċ għal Kulħadd" u hemm ir-riskju li jkun inkompatibbli mal-Artikolu XXIV 
tal-GATT jekk is-settur tal-karozzi jiġi eskluż;

5. Jinnota li l-Objettivi Speċifiċi tan-Negozjar tal-Istati Uniti għat-Tnedija tan-Negozjati 
bejn l-Istati Uniti u l-UE jfittxu li jiżguraw aċċess għas-suq komprensiv għall-prodotti 
agrikoli tal-Istati Uniti fl-UE billi jnaqqsu jew jeliminaw it-tariffi kif ukoll inaqqsu l-
piżijiet assoċjati mad-differenzi fir-regolamenti u l-istandards; jenfasizza li l-agrikoltura 
mhijiex koperta mid-Dikjarazzjoni Konġunta; jinnota li l-abbozz tal-mandat ta' 
negozjati tal-Kummissjoni jiffoka strettament fuq it-tneħħija ta' tariffi fuq prodotti 
industrijali filwaqt li jeskludi prodotti agrikoli; 

6. Jinnota li wieħed mill-objettivi tad-Dikjarazzjoni Konġunta msemmija hawn huwa l-
ambizzjoni li ssir ħidma mill-qrib flimkien ma' sħab li jaħsbuha bl-istess mod biex tiġi 
riformata d-WTO; jiddispjaċih għall-imblukkar min-naħa tal-Istati Uniti ta' nomini ta' 
Membri ġodda tal-Korp tal-Appell tad-WTO, li jagħmel ħsara lill-funzjonament tas-
sistema tas-soluzzjoni tat-tilwim tad-WTO;

7. Jiddispjaċih ħafna dwar l-irtirar tal-Istati Uniti mill-"Ftehim ta' Pariġi"; ifakkar li fir-
riżoluzzjoni tiegħu dwar id-diplomazija klimatika, il-Parlament Ewropew enfasizza li l-
UE għandha tagħmel ir-ratifika u l-implimentazzjoni tal-"Ftehim ta' Pariġi" 
prekundizzjoni biex jiġi konkluż kwalunkwe ftehim kummerċjali; 

8. Jemmen li n-negozjati ta' ftehim kummerċjali mal-Istati Uniti bil-kundizzjonijiet 
imsemmija hawn fuq mhux se jipproduċu eżitu li jkun fl-interess taċ-ċittadini Ewropej u 
għalhekk jistieden lill-Kunsill ma japprovax ir-rakkomandazzjonijiet għall-
awtorizzazzjoni tal-ftuħ ta' negozjati ta' ftehim mal-Istati Uniti dwar l-eliminazzjoni ta' 
tariffi għal prodotti industrijali u dwar il-valutazzjoni tal-konformità fil-forma attwali 
tagħhom;

9. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni, lis-SEAE, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-
President tal-Istati Uniti, lis-Senat u lill-Kamra tar-Rappreżentanti tal-Istati Uniti.
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