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Yannick Jadot, Ska Keller 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negozjati għas-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerë u ta' Investiment (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa Ea (ādida) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  Ea. billi m'hemmx ëertezza dwar l-ambitu 
tat-TTIP u l-punt sa fejn t-TTIP se 
taffettwa l-pajjiŜi li qed jiŜviluppaw, u 
hemm bŜonn ta’ opportunitajiet ta’ 
djalogu ma’ dawk il-pajjiŜi dwar l-impatt 
tat-TTIP; 

Or. en 



 

AM\1064280MT.doc  PE558.912v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

3.6.2015 A8-0175/5 

Emenda  5 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 
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Rapport A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negozjati għas-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerë u ta' Investiment (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa Ga (ādida) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  Ga. billi hemm differenzi bejn is-sistemi 
regolatorji tal-UE u dawk tal-Istati Uniti 
f’termini ta’ protezzjoni tas-saħħa 
pubblika u l-ambjent, li jirriŜultaw minn 
kulturi politiëi u āuridiëi differenti u 
jirriflettu approëëi, objettivi tal-politika u 
metodi ta’ analiŜi tar-riskju differenti; 

Or. en 
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Rapport A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negozjati għas-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerë u ta' Investiment (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa Gb (ādida) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  Gb. billi bħala prerekwiŜit biex tinkiseb 
aktar kompatibilità regolatorja mingħajr 
ma jitpoāāew f'periklu l-istandards 
eŜistenti u futuri tas-saħħa u dawk 
ambjentali tal-UE għandha ssir 
distinzjoni ëara bejn dawk l-oqsma li 
għandhom objettivi u livelli ta' protezzjoni 
simili u dawk fejn huma diverāenti; billi 
f'oqsma fejn l-objettivi u l-livelli ta' 
protezzjoni huma simili, jista' jsir impenn 
lejn approëëi komuni jew rikonoxximent 
reëiproku; billi f'oqsma b'livelli ta' 
protezzjoni diverāenti b'mod ëar, għandu 
jkun hemm kooperazzjoni li tiffoka fuq l-
iskambju ta' informazzjoni jew l-
armonizzazzjoni 'l fuq; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa Ha (ādida) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  Ha. billi n-natura fundamentalment 
differenti tal-Att dwar il-Kontroll tas-
Sustanzi Tossiëi tal-Istati Uniti (Toxic 
Substances Control Act - TSCA) meta 
mqabbel ma’ REACH hija komunement 
aëëettata u għal dik ir-raāuni it-TTIP 
m’għandhiex l-intenzjoni tarmonizza Ŝ-
Ŝewā sistemi; billi madankollu, in-
negozjati jikkonëernaw kooperazzjoni 
futura dwar l-implimentazzjoni ta’ 
REACH, minkejja opinjonijiet differenti 
ħafna dwar il-governanza tar-riskju ta’ 
sustanzi kimiëi u l-oppoŜizzjoni tal-Istati 
Uniti għal REACH; billi ma jista' jinsilet 
l-ebda benefiëëju bil-kooperazzjoni fl-
implimentazzjoni ta’ dawn il-liāijiet 
diverāenti; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa Ia (ādida) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  Ia. billi huwa stmat li l-ispejjeŜ 
farmaëewtiëi jirrappreŜentaw 1.5 % tal-
PDG Ewropew, għalhekk kwalunkwe 
Ŝieda fil-protezzjoni tal-proprjetà 
intellettwali li tirriŜulta mit-TTIP jista' 
jkollha impatt negattiv fuq l-ispejjeŜ tal-
kura tas-saħħa; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa Ib (ādida) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  Ib. billi l-UE u l-Istati Uniti għandhom 
approëë regolatorju, punt tat-tluq tal-
emissjoni medja u livell ta' ambizzjoni 
differenti ħafna rigward it-tnaqqis fl-
emissjonijiet medji ta' gass b'effett ta' 
serra ta' vetturi ħfief; billi dan il-qasam 
għaldaqstant m'għandux ikun soāāett 
għal rikonoxximent reëiproku; 

Or. en 
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Premessa Na (ādida) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  Na. billi jeŜisti tħassib li l-abbozz ta' 
dispoŜizzjonijiet dwar il-kooperazzjoni 
regolatorja b'rabta ma' atti li għandhom 
jew li possibilment ikollhom impatt 
sinifikanti fuq il-kummerë u l-investiment 
bejn l-UE u l-Istati Uniti: 

– jagħtu drittijiet formali lill-Istati Uniti 
għall-implimentazzjoni ta' atti li 
għandhom jiāu adottati skont l-
Artikolu 291 tat-TFUE, filwaqt li l-
Parlament Ewropew ma jkollu l-ebda dritt 
għal skrutinju fir-rigward ta' atti ta' 
implimentazzjoni; 

– jagħtu d-dritt lill-Istati Uniti tidħol fi 
skambji regolatorji dwar l-adozzjoni tal-
leāiŜlazzjoni nazzjonali mill-Istati 
Membri, inkluŜ eŜami konāunt tal-mezzi 
possibbli biex jippromwovu kompatibbiltà 
regolatorja; 

– jistgħu de facto jagħmluha iktar diffiëli 
għall-UE biex tmur lil hinn mill-iktar 
denominatur komuni baxx tal-istrumenti 
internazzjonali minħabba l-impenji 
tagħha għall-kooperazzjoni regolatorja 
internazzjonali u l-implimentazzjoni tal-
istrumenti internazzjonali li 
kkontribwixxiet għalihom; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa Nb (ādida) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  Nb. billi l-leāiŜlaturi u r-regolaturi tal-UE 
u l-Istati Uniti ħadu approëëi differenti 
ħafna biex jindirizzaw l-emissjonijiet tal-
gass b’effett serra u l-bidla fil-klima; billi 
l-ālieda kontra t-theddid sinifikanti 
maħluq mill-bidla fil-klima u Ŝ-Ŝamma 
tal-integrità tal- politika adottata dwar il-
klima għandu jkollhom prijorità fuq il-
promozzjoni tal-kummerë; 

Or. en 
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Paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

1. Jindirizza, fil-kuntest tan-negozjati 
dwar it-TTIP li għaddejjin attwalment, 
dawn ir-rakkomandazzjonijiet lill-
Kummissjoni: 

1. Jistieden lill-Kummissjoni twaqqaf in-
negozjati dwar it-TTIP li għaddejjin 
attwalment sa ma l-konsultazzjoni mal-
parlamenti tal-Istati Membri tkun 
ikkonfermat mill-ādid il-mandat ta' 
negozjati tal-Kunsill tat-
18 ta' Āunju 2013: 

 (il-bqija tal-paragrafu 1 huwa mħassar) 

Or. en 

 

 


