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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  35a. Jemmen li leġiżlazzjoni qafas fil-

livell tal-UE hija meħtieġa bl-għan li jiġu 

indirizzati l-UTPs u jiġi żgurat li l-bdiewa 

u l-konsumaturi Ewropej jkollhom l-

opportunità li jibbenefikaw minn 

kundizzjonijiet ġusti tax-xiri u tal-bejgħ; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  35b. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tressaq 

proposta għal leġiżlazzjoni qafas tal-UE 

meta jkun il-waqt, bil-ħsieb li jiġu żgurati 

kundizzjonijiet ekwivalenti ta' 

kompetizzjoni fis-suq uniku; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  35c. Isostni li tali leġiżlazzjoni, li tagħti 

lill-produtturi primarji ċ-ċertezza ġuridika 

meħtieġa biex jindirizzaw il-

proeokkupazzjonijiet tagħhom, flimkien 

ma' miżuri li jżidu s-setgħa tan-negozjar 

tal-bdiewa, hija meħtieġa biex 

tikkumplementa l-SCI u tipproteġi lil 

dawk il-partijiet ikkonċernati li diġà huma 

impenjati bis-sħiħ magħha, filwaqt li 

tiżgura li l-UTPs jinqerdu għalkollox mill-

katina tal-provvista tal-ikel;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  35d. Jirrimarka li din il-leġiżlazzjoni 

qafas Ewropea m'għandhiex tbaxxi l-

livell ta' protezzjoni fil-pajjiżi li adottaw 

leġiżlazzjoni nazzjonali biex jikkumbattu 

UTPs bejn in-negozji. 

Or. en 

 

 


