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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

(i) li tiŜgura li l-kapitolu tal-kooperazzjoni 

regolatorja jippromwovi ambjent 

ekonomiku trasparenti, effikaëi u 

prokompetittiv permezz tal-identifikazzjoni 

u l-prevenzjoni tal-ostakli nontariffarji 

potenzjali għall-kummerë fil-āejjieni, li 

jolqtu lill-SMEs b'mod sproporzjonat, u 

tal-faëilitazzjoni tal-kummerë u l-

investiment waqt li jiāu Ŝviluppati u 

garantiti l-ogħla livelli ta' protezzjoni tas-

saħħa u s-sigurtà bi qbil mal-prinëipju ta' 

prekawzjoni stabbilit fl-Artikolu 191 

TFUE, u tal-leāiŜlazzjoni tal-konsumatur, 

tax-xogħol, ambjentali u tal-benessri tal-

annimali u tad-diversità kulturali li teŜisti fi 

ħdan l-UE; li tappoāāa, filwaqt li tirrispetta 

kompletament l-awtonomija regolatorja, l-

istabbiliment ta' djalogu strutturat u 

kooperazzjoni bejn ir-regolaturi bl-iktar 

mod trasparenti possibbli u bl-involviment 

tal-partijiet interessati; li tinkludi dixxiplini 

trasversali dwar il-koerenza u t-trasparenza 

regolatorji għall-iŜvilupp u l-

implimentazzjoni ta' regolamenti effiëjenti, 

kosteffettivi, u aktar kompatibbli għall-

prodotti u s-servizzi; jeħtieā li n-

negozjaturi fuq iŜ-Ŝewā naħat jidentifikaw 

u jkunu ëari ħafna dwar liema proëeduri u 

standards tekniëi huma fundamentali u ma 

jistgħux jiāu kompromessi, liema jistgħu 

jkunu s-suāāett ta' approëë komuni, liema 

huma l-oqsma fejn ir-rikonoxximent 

(i) li tiŜgura li l-kapitolu tal-kooperazzjoni 

regolatorja jippromwovi ambjent 

ekonomiku trasparenti, effikaëi u 

prokompetittiv permezz tal-identifikazzjoni 

u l-prevenzjoni tal-ostakli nontariffarji 

potenzjali għall-kummerë fil-āejjieni, li 

jolqtu lill-SMEs b'mod sproporzjonat, u 

tal-faëilitazzjoni tal-kummerë u l-

investiment waqt li jiāu Ŝviluppati u 

garantiti l-ogħla livelli ta' protezzjoni tas-

saħħa u s-sigurtà bi qbil mal-prinëipju ta' 

prekawzjoni stabbilit fl-Artikolu 191 

TFUE, u tal-leāiŜlazzjoni tal-konsumatur, 

tax-xogħol, ambjentali u tal-benessri tal-

annimali u tad-diversità kulturali li teŜisti fi 

ħdan l-UE; li tappoāāa, filwaqt li tirrispetta 

kompletament l-awtonomija regolatorja, l-

istabbiliment ta' djalogu strutturat u 

kooperazzjoni bejn ir-regolaturi bl-iktar 

mod trasparenti possibbli u bl-involviment 

tal-partijiet interessati; li tinkludi dixxiplini 

trasversali dwar il-koerenza u t-trasparenza 

regolatorji għall-iŜvilupp u l-

implimentazzjoni ta' regolamenti effiëjenti, 

kosteffettivi, u aktar kompatibbli għall-

prodotti u s-servizzi; jeħtieā li n-

negozjaturi fuq iŜ-Ŝewā naħat jidentifikaw 

u jkunu ëari ħafna dwar liema proëeduri u 

standards tekniëi huma fundamentali u ma 

jistgħux jiāu kompromessi, liema jistgħu 

jkunu s-suāāett ta' approëë komuni, liema 

huma l-oqsma, bħal pereŜempu l-
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reëiproku bbaŜat fuq standard għoli 

komuni u sistema b'saħħitha ta' sorveljanza 

tas-suq huma mixtieqa u liema huma dawk 

fejn sempliëiment huwa possibbli titjib fl-

iskambju ta' informazzjoni, abbaŜi tal-

esperjenza ta' diversi snin ta' diskussjonijiet 

f'diversi fora fosthom il-Kunsill 

Ekonomiku Trans-Atlantiku u l-Forum ta' 

Kooperazzjoni Regolatorja ta' Livell Għoli 

biex jiāi Ŝgurat bl-istess mod li mhux se 

jaffettwa l-istandards li għad iridu jiāu 

stabbiliti f'oqsma fejn il-leāiŜlazzjoni jew l-

istandards huma differenti ħafna fl-Istati 

Uniti meta mqabbla mal-UE, bħal, 

pereŜempju, fl-implimentazzjoni tal-

leāiŜlazzjoni (qafas) eŜistenti (pereŜempju, 

REACH), jew l-adozzjoni ta' liāijiet āodda 

(pereŜempju, il-klonazzjoni), jew 

definizzjonijiet futuri li jaffettwaw il-livell 

ta' protezzjoni (pereŜempju, il-kimiëi li 

jinterferixxu mas-sistema endokrinali); li 

tiŜgura li kwalunkwe dispoŜizzjoni dwar 

kooperazzjoni regolatorja fit-TTIP ma 

tistabbilixxix rekwiŜit proëedurali għall-

adozzjoni tal-atti tal-Unjoni kkonëernati 

minnha u lanqas ma tagħti lok għal 

drittijiet infurzabbli f'dak ir-rigward; 

ispezzjonijiet tas-siti ta produzzjoni 

farmaëewtika, fejn ir-rikonoxximent 

reëiproku bbaŜat fuq standard għoli 

komuni u sistema b'saħħitha ta' sorveljanza 

tas-suq huma mixtieqa u liema huma dawk 

fejn sempliëiment huwa possibbli titjib fl-

iskambju ta' informazzjoni, abbaŜi tal-

esperjenza ta' diversi snin ta' diskussjonijiet 

f'diversi fora fosthom il-Kunsill 

Ekonomiku Trans-Atlantiku u l-Forum ta' 

Kooperazzjoni Regolatorja ta' Livell Għoli 

biex jiāi Ŝgurat bl-istess mod li mhux se 

jaffettwa l-istandards li għad iridu jiāu 

stabbiliti f'oqsma fejn il-leāiŜlazzjoni jew l-

istandards huma differenti ħafna fl-Istati 

Uniti meta mqabbla mal-UE, bħal, 

pereŜempju, fl-implimentazzjoni tal-

leāiŜlazzjoni (qafas) eŜistenti (pereŜempju, 

REACH), jew l-adozzjoni ta' liāijiet āodda 

(pereŜempju, il-klonazzjoni), jew 

definizzjonijiet futuri li jaffettwaw il-livell 

ta' protezzjoni (pereŜempju, il-kimiëi li 

jinterferixxu mas-sistema endokrinali); li 

tiŜgura li kwalunkwe dispoŜizzjoni dwar 

kooperazzjoni regolatorja fit-TTIP ma 

tistabbilixxix rekwiŜit proëedurali għall-

adozzjoni tal-atti tal-Unjoni kkonëernati 

minnha u lanqas ma tagħti lok għal 

drittijiet infurzabbli f'dak ir-rigward; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

(i) li tgħaqqad in-negozjati dwar l-aëëess 

għas-suq u l-kooperazzjoni regolatorja 

mal-istabbiliment ta' regoli u prinëipji 

ambizzjuŜi, waqt li tibqa' tikkunsidra li kull 

pilastru għandu sensittivitajiet speëifiëi, 

rigward kwistjonijiet bħal, iŜda mhux biss, 

l-iŜvilupp sostenibbli, l-enerāija, l-SMEs, l-

investiment u l-impriŜi b'sjieda statali; 

(i) li tgħaqqad in-negozjati dwar l-aëëess 

għas-suq u l-kooperazzjoni regolatorja 

mal-istabbiliment ta' regoli u prinëipji 

ambizzjuŜi, waqt li tibqa' tikkunsidra li kull 

pilastru għandu sensittivitajiet speëifiëi, 

rigward kwistjonijiet bħal, iŜda mhux biss, 

l-iŜvilupp sostenibbli, l-enerāija, il-prodotti 

farmaëewtiëi, l-SMEs, l-investiment u l-

impriŜi b'sjieda statali; 

Or. en 

 

 


