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Pablo Zalba Bidegain 

Protokoll li jemenda l-Ftehim ta' Marrakexx li jistabbilixxi l-Organizzazzjoni Dinjija tal-

Kummerë (il-Ftehim tal-Faëilitazzjoni tal-Kummerë) 

2015/2067(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 1 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

1. Jilqa’ b’sodisfazzjon ir-riŜultati tad-

Disa’ Konferenza Ministerjali tad-WTO 

f’Diëembru 2013, fejn āew konkluŜi 

negozjati mill-160 membru tad-WTO 

b’rabta mal-Ftehim tal-Faëilitazzjoni tal-

Kummerë; iqis li l-Ftehim tal-

Faëilitazzjoni tal-Kummerë huwa pass 

importanti, għaliex huwa l-ewwel ftehim 

multilaterali mindu twaqqfet id-WTO fl-

1995, u se joħloq pjan għall-

modernizzazzjoni tad-dwana fost il-

161 membru tad-WTO; 

1. Jilqa’ b’sodisfazzjon ir-riŜultati tad-

Disa’ Konferenza Ministerjali tad-WTO 

f’Diëembru 2013, fejn āew konkluŜi 

negozjati mill-160 membru tad-WTO 

b’rabta mal-Ftehim tal-Faëilitazzjoni tal-

Kummerë; iqis li l-Ftehim tal-

Faëilitazzjoni tal-Kummerë huwa pass 

importanti, għaliex huwa l-ewwel ftehim 

multilaterali mindu twaqqfet id-WTO fl-

1995; ifaħħar ir-rieda tal-pajjiŜi li qed 

jiŜviluppaw biex javvanzaw din il-parti tal-

aāenda DDA, li hija primarjament fl-

interess tal-pajjiŜi industrijalizzati; jitlob 

lill-UE biex fl-implimentazzjoni tal-

aāenda DDA tappoāāa b’mod aktar 

deëiŜiv temi li huma ta’ interess 

konsiderevoli għall-pajjiŜi li qed 

jiŜviluppaw, sabiex tiāi ffaëilitata l-

konkluŜjoni bilanëjata tar-Rawnd; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 2 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

2. Jenfasizza li l-UE tibqa’ favur li d-

deëiŜjonijiet tal-Pakkett ta’ Bali jiāu 

implimentati bis-sħiħ u b’lealtà mill-

membri kollha tad-WTO, li jkun 

jippermetti li tingħata attenzjoni lill-

konkluŜjoni b’suëëess tan-negozjati taħt l-

Aāenda ta’ Doha għall-IŜvilupp (DDA); 

2. Jenfasizza li l-UE tibqa’ favur li d-

deëiŜjonijiet tal-Pakkett ta’ Bali jiāu 

implimentati bis-sħiħ u b’lealtà mill-

membri kollha tad-WTO, li jkun 

jippermetti li tingħata attenzjoni lill-

konkluŜjoni b’suëëess tan-negozjati taħt l-

Aāenda ta’ Doha għall-IŜvilupp (DDA); 

jiābed l-attenzjoni lejn in-natura 

temporanja tad-deëiŜjoni ta’ Bali rigward 

ħaŜna pubblika għal skopijiet ta’ sigurtà 

tal-ikel; jitlob lill-UE tappoāāja soluzzjoni 

permanenti li tieħu inkunsiderazzjoni 

b’mod xieraq ir-raāunijiet għalfejn il-

pajjiŜi li qed jiŜviluppaw jitolbu li l-miŜuri 

għas-sigurtà tal-ikel jiāu eskluŜi mir-

regoli tad-WTO; 

Or. en 



 

AM\1071389MT.doc  PE565.788v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

2.9.2015 A8-0238/3 

Emenda  3 

Klaus Buchner 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0238/2015 

Pablo Zalba Bidegain 

Protokoll li jemenda l-Ftehim ta' Marrakexx li jistabbilixxi l-Organizzazzjoni Dinjija tal-

Kummerë (il-Ftehim tal-Faëilitazzjoni tal-Kummerë) 

2015/2067(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

3. Jirrikonoxxi l-benefiëëji li se āāib 

magħha l-implimentazzjoni ta’ dan il-

ftehim għall-pajjiŜi li qed jiŜviluppaw 

minħabba l-kontribut li se tagħti għal 

ambjent tan-negozju aktar favorevoli, 

b’mod partikolari għall-SMEs; jenfasizza, 

b’mod partikolari, li l-ftehim għandu 

jnaqqas l-inëertezza dwar il-kundizzjonijiet 

għad-dħul fis-suq u l-ispejjeŜ tal-kummerë 

b’bejn 12.5 % u 17.5 % (skont estimi bħal 

dawk mill-OECD) jekk jiāi implimentati 

bis-sħiħ, biex b’hekk il-konsumaturi jkun 

jista' jkollhom aëëess għal firxa akbar u 

orħos ta’ prodotti u n-negozji jkun jista' 

jkollhom aëëess għal swieq āodda u jtejbu 

l-kompetittività tagħhom billi jŜidu l-

effiëjenza u jnaqqsu l-burokrazija Ŝejda u 

l-ispejjeŜ assoëjati;  

3. Jirrikonoxxi l-benefiëëji li se āāib 

magħha l-implimentazzjoni ta’ dan il-

ftehim, b’mod partikolari għall-

esportaturi; jenfasizza, b’mod partikolari, 

li l-ftehim għandu jnaqqas l-inëertezza fir-

rigward tal-ispejjeŜ tal-kummerë, biex 

b’hekk in-negozji jkunu jistgħu jtejbu l-

kompetittività tagħhom billi biex itejbu l-

kompetittività tagħhom billi jnaqqsu l-

burokrazija Ŝejda u l-ispejjeŜ assoëjati;  
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

6. Jenfasizza l-importanza ta’ dan il-ftehim 

minn perspettiva ta’ Ŝvilupp, b’kont 

meħud tal-fatt li japplika trattament 

speëjali u divrenzjat li fih il-pajjiŜi l-anqas 

Ŝviluppati u dawk li qed jiŜviluppaw 

jistgħu jiddeëiedu meta se jiāu 

implimentati d-dispoŜizzjonijiet differenti 

u għal liema minnhom se tkun tinħtieā 

għajnuna teknika; 

6. Jenfasizza l-importanza tal-Ftehim tal-

Faëilitazzjoni tal-Kummerë minn 

perspettiva ta’ Ŝvilupp, fid-dawl tal-fatt li 

għall-ewwel darba japplika l-prinëipju 

speëjali u divrenzjat (SDT) tad-WTO għal 

faŜi ta’ implimentazzjoni, li fih il-pajjiŜi l-

anqas Ŝviluppati u dawk li qed jiŜviluppaw 

jistgħu jiddeëiedu meta se jiāu 

implimentati d-dispoŜizzjonijiet differenti 

u għal liema minnhom se tkun tinħtieā 

għajnuna teknika; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 6a. Josserva li xejn mill-Ftehim tal-

Faëilitazzjoni tal-Kummerë ma jolqot id-

dritt tal-membri tad-WTO li jimponu taxxi 

fuq l-esportazzjoni għal skopijiet leāittimi 

tal-iŜvilupp; jenfasizza l-fatt li l-

implimentazzjoni tal-Ftehim tal-

Faëilitazzjoni tal-Kummerë għandha 

tirrispetta dan id-dritt u li m’għandhomx 

jiāu abbuŜati r-rekwiŜiti għall-

konsultazzjoni pubblika taħt l-Artikoli 2 u 

6 tal-Ftehim biex jiāi kompromess dan id-

dritt; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

9. Jenfasizza li għadd ta’ rekwiŜiti skont il-

ftehim, partikolarment b’rabta mat-

trasparenza u d-dħul u l-ħlas awtomatizzati 

tad-dazji, jistgħu jikkostitwixxu mezz 

qawwi biex tiāi affrontata l-korruzzjoni fil-

fruntieri; jitlob li jkun hemm 

kooperazzjoni aħjar bejn l-awtoritajiet 

doganali u jenfasizza li trasparenza akbar 

se twassal għal livell ogħla ta’ sigurtà u se 

sservi ta’ inëentiv b’saħħtu għall-

intensifikazzjoni tal-kummerë, minbarra 

li tiŜgura kontrolli doganali aktar effettivi;  

9. Jenfasizza li għandhom jiāu applikati 

għadd ta’ rekwiŜiti skont il-ftehim, 

partikolarment b’rabta mat-trasparenza u d-

dħul u l-ħlas awtomatizzati tad-dazji, 

sabiex iservu ta’ mezz biex tiāi affrontata 

l-korruzzjoni fil-fruntieri; jikkunsidra l-

ālieda kontra l-korruzzjoni fuq il-fruntieri 

bħala waħda mill-għanijiet ewlenin tal-

Ftehim tal-Faëilitazzjoni tal-Kummerë; 

Or. en 



 

AM\1071389MT.doc  PE565.788v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

2.9.2015 A8-0238/7 

Emenda  7 

Klaus Buchner 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0238/2015 

Pablo Zalba Bidegain 

Protokoll li jemenda l-Ftehim ta' Marrakexx li jistabbilixxi l-Organizzazzjoni Dinjija tal-

Kummerë (il-Ftehim tal-Faëilitazzjoni tal-Kummerë) 

2015/2067(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

15. Jirrakkomanda li l-organizzazzjonijiet 

internazzjonali u s-sħab tal-pajjiŜi li qed 

jiŜviluppaw u dawk l-anqas Ŝviluppati 

jikkollaboraw mill-qrib fl-

implimentazzjoni ta’ dispoŜizzjonijiet ta’ 

kategorija C sabiex jimplimentawhom fl-

iqsar Ŝmien possibbli; 

15. Jirrakkomanda li l-organizzazzjonijiet 

internazzjonali u s-sħab tal-pajjiŜi li qed 

jiŜviluppaw u dawk l-anqas Ŝviluppati 

jikkollaboraw mill-qrib fl-

implimentazzjoni ta’ dispoŜizzjonijiet ta’ 

kategorija C sabiex jipprevedu skeda ta’ 

Ŝmien adegwata għall-implimentazzjoni; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

16. Jirrikonoxxi d-distakk estensiv li għad 

fadal bejn il-proëeduri fil-fruntieri tal-

pajjiŜi Ŝviluppati u tal-pajjiŜi li qed 

jiŜviluppaw, u li infrastruttura fqira, 

āestjoni doganali ineffiëjenti u proëeduri 

burokratiëi eëëessivi jnaqqsu r-ritmu tal-

kummerë; jirrikonoxxi li l-Ftehim tal-

Faëilitazzjoni tal-Kummerë u l-proëess ta' 

liberalizzazzjoni kummerëjali jikkondividu 

l-istess objettiv li jnaqqsu l-ispejjeŜ 

kummerëjali biex jagħtu spinta lill-

esportazzjonijiet u l-attività ekonomika; 

16. Jirrikonoxxi d-distakk estensiv li għad 

fadal bejn il-proëeduri fil-fruntieri tal-

pajjiŜi Ŝviluppati u tal-pajjiŜi li qed 

jiŜviluppaw, u li infrastruttura fqira, 

āestjoni doganali ineffiëjenti, kaŜijiet ta’ 

korruzzjoni u proëeduri burokratiëi 

eëëessivi jnaqqsu r-ritmu tal-kummerë; 

jirrikonoxxi li l-Ftehim tal-Faëilitazzjoni 

tal-Kummerë u l-proëess ta' 

liberalizzazzjoni kummerëjali jikkondividu 

l-istess objettiv li jnaqqsu l-ispejjeŜ 

kummerëjali biex jistimolaw l-attività 

ekonomika; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

17. Ifakkar li għal ħafna pajjiŜi li qed 

jiŜviluppaw, il-faëilitazzjoni tal-kummerë 

se tkun is-sors prinëipali ta' kisbiet fid-

DDA; jilqa' d-dispoŜizzjonijiet estensivi 

rigward it-trattament speëjali u divrenzjat 

għall-pajjiŜi li qed jiŜviluppaw u dawk l-

anqas Ŝviluppati; jissuāāerixxi li l-approëë 

oriāinali li permezz tiegħu l-impenji u l-

programmazzjoni tagħhom ikunu 

proporzjonati mal-kapaëitajiet tal-pajjiŜi 

għandu jservi bħala punt ta' riferiment 

għall-ftehimiet fil-āejjieni; 

17. Jilqa' d-dispoŜizzjonijiet estensivi 

rigward it-trattament speëjali u divrenzjat 

(SDT) għall-pajjiŜi li qed jiŜviluppaw u 

dawk l-anqas Ŝviluppati fil-Ftehim tal-

Faëilitazzjoni tal-Kummerë; jissuāāerixxi 

li l-approëë oriāinali li permezz tiegħu l-

impenji u l-programmazzjoni tagħhom 

ikunu proporzjonati mal-kapaëitajiet tal-

pajjiŜi għandu jservi bħala punt ta' 

riferiment għall-ftehimiet fil-āejjieni, 

filwaqt li tinŜamm il-politika tad-WTO li l-

prinëipji SDT iridu jiāu applikati kemm 

għall-impenji āuridiëi primarji u kemm 

għall-implimentazzjoni tagħhom; 

Or. en 

 

 


