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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Ma. billi l-involviment tas-soċjetà ċivili 

u tas-sħab soċjali fl-implimentazzjoni tal-

ftehimiet kummerċjali jista' jsaħħaħ il-

leġittimità u l-effikaċja tal-Politika 

Kummerċjali Komuni; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

15. Jistieden lill-Istati Membri biex fl-

aħħar jiżblukkaw il-proċedura rigward il-

Konvenzjoni ta' Mauritius dwar it-

Trasparenza f'Arbitraġġ ibbażat fuq Trattat 

bejn l-Investituri u l-Istat issa li l-Qorti 

Ewropea tal-Ġustizzja ċċarat kwistjonijiet 

dwar kompetenza, u lill-Kummissjoni biex 

tirdoppja l-isforzi tagħha f'dan ir-rigward; 

jitlob ukoll li r-rieżami tar-regolament tal-

anterjorità għal trattati bilaterali 

internazzjonali miżmuma mill-Istati 

Membri jitressqu 'l quddiem mill-2020; 

15. Jistieden lill-Istati Membri biex fl-

aħħar jiżblukkaw il-proċedura rigward il-

Konvenzjoni ta' Mauritius dwar it-

Trasparenza f'Arbitraġġ ibbażat fuq Trattat 

bejn l-Investituri u l-Istat issa li l-Qorti 

Ewropea tal-Ġustizzja ċċarat kwistjonijiet 

dwar kompetenza, u lill-Kummissjoni biex 

tirdoppja l-isforzi tagħha f'dan ir-rigward; 

jitlob ukoll li r-rieżami tar-regolament tal-

anterjorità għal trattati bilaterali 

internazzjonali miżmuma mill-Istati 

Membri jitressqu 'l quddiem mill-2020; 

jitlob li r-rieżami jkun akkumpanjat minn 

proposta leġiżlattiva biex titwaqqaf l-

applikazzjoni tal-kapitolu fir-regolament 

li permezz tiegħu l-Istati Membri jistgħu 

jinnegozjaw u jiffirmaw it-trattati ta' 

investiment bilaterali tagħhom ma' pajjiżi 

terzi b'ċirkomvenzjoni tal-istandards għal 

protezzjoni moderna u bbilanċjata tal-

investiment lil hinn mill-arbitraġġ privat; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

60. Itenni l-appell tiegħu lill-UE biex 

taħdem favur soluzzjonijiet adegwati u 

effiċjenti għall-introduzzjoni ta' sistema ta' 

tikkettar soċjalment u ambjentalment 

traċċabbli tul il-katina ta' produzzjoni 

kollha, f'konformità mal-Ftehim TBT tad-

WTO, filwaqt li tiġi promossa azzjoni 

simili fuq livell internazzjonali; 

60. Itenni l-appell tiegħu lill-UE biex 

taħdem favur soluzzjonijiet adegwati u 

effiċjenti għall-introduzzjoni ta' sistema ta' 

tikkettar trasparenti, li tiffunzjona u 

obbligatorja "soċjalment u ambjentalment 

traċċabbli" tul il-katina ta' produzzjoni 

kollha, f'konformità mal-Ftehim TBT tad-

WTO, filwaqt li tiġi promossa azzjoni 

simili fuq livell internazzjonali; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

62. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri jiżviluppaw strateġija proprja ta' 

komunikazzjoni għall-politika kummerċjali 

kif ukoll għal kull ftehim kummerċjali 

sabiex tiġi massimizzata t-trażmissjoni tal-

informazzjoni u biex tiġi adattata għall-

partijiet interessati kollha biex b'hekk 

ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-ftehimiet; 

iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri jiżviluppaw kampanji ta' 

sensibilizzazzjoni fost il-partijiet interessati 

ekonomiċi dwar il-ftehimiet konklużi billi 

jinżamm djalogu regolari mal-

federazzjonijiet professjonali, mal-

kumpaniji u mas-soċjetà ċivili; 

62. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri jiżviluppaw strateġija proprja ta' 

komunikazzjoni għall-politika kummerċjali 

kif ukoll għal kull ftehim kummerċjali 

sabiex tiġi massimizzata t-trażmissjoni tal-

informazzjoni u biex tiġi adattata għall-

partijiet interessati kollha biex b'hekk 

ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-ftehimiet; 

jenfasizza li tali strateġija trid tindirizza l-

kwistjoni tad-disponibbiltà tal-

informazzjoni qabel u matul in-negozjati 

kummerċjali, u jtenni l-appell tiegħu lill-

Kummissjoni biex twettaq 

konsultazzjonijiet estensivi mas-soċjetà 

ċivili u s-sħab soċjali u tippubblika 

Valutazzjonijiet tal-Impatt għas-

Sostenibbiltà fil-ħin; iħeġġeġ lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri 

jiżviluppaw kampanji ta' sensibilizzazzjoni 

fost il-partijiet interessati ekonomiċi dwar 

il-ftehimiet konklużi billi jinżamm djalogu 

regolari mal-federazzjonijiet professjonali, 

mal-kumpaniji u mas-soċjetà ċivili; 

Or. en 

 

 


