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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jenfasizza li partijiet terzi, bħal 
pereżempju l-organizzazzjonijiet tax-
xogħol u ambjentali, ma għandhom l-ebda 
status ġuridiku quddiem it-tribunali u 
għalhekk ma jistgħux jipparteċipaw bħala 
partijiet affettwati biex jinfurzaw l-obbligi 
tal-investituri, iżda jistgħu jikkontribwixxu 
għall-proċedimenti tal-ICS permezz ta' 
osservazzjonijiet amicus curiae; 
jissottolinja l-fatt li l-qorti tal-investiment 
għadha tikkostitwixxi sistema distinta 
għall-investituri barranin biss;

6. Jissottolinja l-fatt li partijiet terzi, 
bħal pereżempju l-organizzazzjonijiet tax-
xogħol u tal-ambjent, ma għandhom l-ebda 
status ġuridiku quddiem it-tribunali u 
għalhekk ma jistgħux jipparteċipaw bħala 
partijiet affettwati biex jinfurzaw l-obbligi 
tal-investituri, iżda jistgħu jikkontribwixxu 
biss għall-proċedimenti tal-ICS permezz ta' 
osservazzjonijiet amicus curiae; 
jissottolinja l-fatt li l-qorti tal-investiment 
għadha tikkostitwixxi sistema distinta 
għall-investituri barranin biss;
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9. Jilqa' l-impenn ta' Singapore għall-
istabbiliment ta' qorti multilaterali tal-
investiment, qorti internazzjonali pubblika 
u indipendenti li se tingħata s-setgħa li 
tisma' każijiet ta' tilwim dwar investimenti 
bejn investituri u stati, li jkunu aċċettaw il-
ġurisdizzjoni tagħha fir-rigward tat-trattati 
bilaterali fuq l-investiment, u li l-għan 
aħħari tagħha jrid ikun li tirriforma u tieħu 
post ir-reġim żbilanċjat, li jiswa' ħafna flus, 
u frammentat kurrenti ta' protezzjoni tal-
investiment; iqis li l-ftehim huwa pass 
kruċjali lejn dan l-għan; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tkompli bl-isforzi tagħha 
biex tilħaq lil pajjiżi terzi bil-għan li 
tistabbilixxi, malajr kemm jista' jkun, il-
qorti multilaterali tal-investiment;

9. Jieħu nota tal-impenn ta' 
Singapore għall-istabbiliment ta' qorti 
multilaterali tal-investiment, qorti 
internazzjonali pubblika u indipendenti li 
se tingħata s-setgħa li tisma' każijiet ta' 
tilwim dwar investimenti bejn investituri u 
stati, li jkunu aċċettaw il-ġurisdizzjoni 
tagħha fir-rigward tat-trattati bilaterali fuq 
l-investiment, u li l-għan aħħari tagħha jrid 
ikun li tirriforma u tieħu post ir-reġim 
żbilanċjat kurrenti ta' protezzjoni tal-
investiment, li jiswa' ħafna flus u li hu 
frammentat; iqis li l-ftehim huwa pass 
kruċjali lejn dan l-għan; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tkompli bl-isforzi tagħha 
biex tilħaq lil pajjiżi terzi bil-għan li 
tistabbilixxi, malajr kemm jista' jkun, il-
qorti multilaterali tal-investiment;
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11. Jenfasizza l-fatt li l-ftehim se jieħu 
post il-BITs eżistenti bejn 13-il Stat 
Membru tal-UE u s-Singapore biex b'hekk 
tingħata koerenza akbar mill-BITs, li huma 
msejsa fuq dispożizzjonijiet skaduti dwar 
il-protezzjoni tal-investiment u li jinkludu 
l-ISDS; jisħaq li l-ftehim se joħloq ukoll 
drittijiet ġodda għall-pretensjonijiet tal-
investituri fil-bqija tal-15-il Stat Membru; 
jenfasizza li l-qrati nazzjonali funzjonali 
huma l-għażla primarja biex jissolva t-
tilwim tal-investituri, iżda iqis il-ftehim 
bħala pass importanti lejn ir-riforma tar-
regoli globali dwar il-protezzjoni ta' 
investiment u s-soluzzjoni tat-tilwim;

11. Jenfasizza l-fatt li l-ftehim se jieħu 
post il-BITs eżistenti bejn 13-il Stat 
Membru tal-UE u Singapore biex b'hekk 
tingħata koerenza akbar mill-BITs, li huma 
msejsa fuq dispożizzjonijiet skaduti dwar 
il-protezzjoni tal-investiment u li jinkludu 
l-ISDS; jisħaq li l-ftehim se joħloq ukoll 
drittijiet ġodda għall-pretensjonijiet tal-
investituri fil-bqija tal-15-il Stat Membru; 
jenfasizza li l-qrati nazzjonali funzjonali 
għandhom ikunu l-unika għażla biex 
tinstab soluzzjoni għat-tilwim tal-
investituri
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