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Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1a. Japprova d-dikjarazzjonijiet konġunti 
tal-Parlament, tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni annessi ma' din ir-
riżoluzzjoni;

Or. en

Għal skopijiet ta' informazzjoni, it-test tad-dikjarazzjonijiet huwa kif ġej:

Dikjarazzjoni Konġunta tal-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament Ewropew dwar strument 
biex jiskoraġġixxi u jikkontrobatti azzjonijiet ta’ koerċizzjoni minn pajjiżi terzi

Il-Kummissjoni tieħu nota tat-tħassib tal-Parlament u tal-Istati Membri dwar il-prattiki ta’ ċerti 
pajjiżi terzi li jfittxu li jġiegħlu lill-Unjoni u/jew lill-Istati Membri tagħha jieħdu jew jirtiraw 
miżuri ta’ politika partikolari. Il-Kummissjoni taqbel mal-fehma li prattiki bħal dawn iqajmu 
tħassib sinifikanti. Il-Kummissjoni tikkonferma l-intenzjoni tagħha li tkompli teżamina 
strument possibbli, li jista’ jiġi adottat sabiex jiddiswadi jew jikkumpensa azzjonijiet ta’ 
koerċizzjoni minn pajjiżi terzi u li jippermetti l-adozzjoni rapida ta’ kontromiżuri skattati minn 
tali azzjonijiet. Il-Kummissjoni biħsiebha tkompli l-valutazzjoni tagħha u abbażi ta’ dik il-
valutazzjoni, b’kont meħud taċ-ċirkostanzi rilevanti kollha, tadotta proposta leġiżlattiva li 
tipprevedi mekkaniżmu li jippermetti li tali azzjonijiet jiġu disważi jew ibbilanċjati b’mod 
konsistenti mad-dritt internazzjonali. Kif imħabbar fl-Ittra ta’ Intenzjoni tal-President tal-
Kummissjoni lill-President tal-Parlament u lill-President fil-kariga tal-Kunsill tas-16 ta’ 
Settembru 2020, il-Kummissjoni għandha tadotta l-proposta fi kwalunkwe każ mhux aktar tard 
mill-aħħar tal-2021, jew qabel, jekk tinqala’ l-ħtieġa bħala riżultat ta’ azzjoni ta’ koerċizzjoni 
meħuda minn pajjiż terz. 

Il-Kunsill u l-Parlament Ewropew jieħdu nota tal-intenzjoni tal-Kummissjoni li tippreżenta 
proposta għal strument li jiskoraġġixxi u jiġġieled azzjonijiet ta’ koerċizzjoni minn pajjiżi 
terzi. Iż-żewġ istituzzjonijiet huma impenjati li jissodisfaw ir-rwol istituzzjonali tagħhom 
bħala koleġiżlaturi u li jikkunsidraw il-proposta fil-ħin, filwaqt li jqisu l-obbligi tal-Unjoni 
taħt id-dritt internazzjonali pubbliku u d-dritt tad-WTO kif ukoll l-iżviluppi rilevanti fil-
kummerċ internazzjonali.
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Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni

L-Unjoni tibqa’ impenjata għal approċċ multilaterali għar-riżoluzzjoni ta’ tilwim 
internazzjonali, għall-kummerċ ibbażat fuq ir-regoli, u għall-kooperazzjoni internazzjonali 
biex jinkisbu l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti. L-Unjoni ser 
tikkoopera fl-isforzi kollha li għandhom l-għan li jirriformaw il-Mekkaniżmu għar-
Riżoluzzjoni ta’ Tilwim tad-WTO li jista’ jiżgura l-funzjonament effettiv tal-Korp tal-Appell 
tad-WTO.


