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Emenda 13
Luke Ming Flanagan
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Implimentazzjoni tal-politika kummerċjali komuni – rapport annwali 2018
(2019/2197(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 22

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

22. Jiddispjaċih li l-amministrazzjoni 
attwali qed tikkunsidra li tirtira mill-Ftehim 
dwar l-Akkwist Ġenerali; iħeġġeġ lill-
amministrazzjoni tibqa' parti għal dak il-
ftehim;

22. Jiddispjaċih ħafna li l-
amministrazzjoni attwali ma ffirmatx il-
Ftehim ta' Pariġi, irtirat mit-Trattat dwar 
in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari u 
mill-Ftehim ta' Vjenna dwar il-programm 
nukleari Iranjan, u issa qed tikkunsidra li 
tirtira mill-Ftehim dwar l-Akkwist 
Ġenerali; jittama li l-amministrazzjoni li 
jmiss terġa' tikkunsidra dawk l-għażliet 
politiċi, li huma ta' ħsara kbira għall-
poplu Amerikan u għad-dinja;
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Emenda 14
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Rapport A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Implimentazzjoni tal-politika kummerċjali komuni – rapport annwali 2018
(2019/2197(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 32

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

32. Jilqa' d-dħul fis-seħħ tal-FTA UE-
Ġappun tal-1 ta' Frar 2019 u jinnota li, 
skont l-ewwel elementi miġbura wara 
sena ta' implimentazzjoni, l-
esportazzjonijiet13, tal-UE lejn il-Ġappun 
żdiedu b'6,6 % meta mqabbla mal-istess 
perjodu tas-sena preċedenti;
________________

32. Jieħu nota tad-dħul fis-seħħ tal-
FTA UE-Ġappun tal-1 ta' Frar 2019 u tal-
bidu tal-implimentazzjoni tiegħu, u 
jistieden lill-Kummissjoni tinnegozjah 
mill-ġdid sabiex tadattah għall-isfidi l-
ġodda li qed jiffaċċjaw l-UE u l-bqija tad-
dinja;

13null
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Emenda 15
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Rapport A9-0160/2020
Jörgen Warborn
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 33

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

33. Jilqa' d-dħul fis-seħħ tal-ftehim 
kummerċjali UE-Singapore fil-
21 ta' Novembru 2019; jilqa' l-progress 
lejn l-implimentazzjoni tal-ftehim UE-
Vjetnam u jappella għal progress rapidu 
kontinwu, b'mod partikolari fl-
istabbiliment ta' istituzzjonijiet konġunti u 
r-ratifika tal-konvenzjonijiet u l-impenji 
ewlenin pendenti tal-ILO dwar 
kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem, 
filwaqt li jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex 
flimkien mas-SEAE, tiżgura l-infurzar 
konkret tagħhom; jistieden lill-Istati 
Membri jkomplu għaddejjin bir-ratifika 
tal-Ftehim ta' Protezzjoni tal-Investiment 
UE-Vjetnam (EVIPA) sabiex, flimkien 
mal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-
Vjetnam (EVFTA), ikunu jistgħu jidħlu 
fis-seħħ malajr kemm jista' jkun; jinnota 
li fl-2018 l-UE esportat madwar 
EUR 13,8 biljun f'oġġetti lejn il-Vjetnam, 
u jirrimarka li l-ftehimiet ta' kummerċ 
ħieles (FTAs) ibbażati fuq ir-regoli u l-
ftehimiet ta' protezzjoni tal-investiment 
(IPAs) se jiżguraw il-prevedibbiltà u l-istat 
tad-dritt għall-investituri, kif ukoll iżidu l-
esportazzjonijiet b'mod pożittiv fiż-żewġ 
direzzjonijiet u joħolqu stabbiltà u fiduċja 
għall-SMEs; iqis dawn il-ftehimiet bħala 
pass lejn il-konklużjoni ta' FTA mar-
reġjun kollu tal-Assoċjazzjoni tan-
Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN);

33. Jieħu nota tad-dħul fis-seħħ tal-
ftehim kummerċjali UE-Singapore fil-
21 ta' Novembru 2019 u tal-
implimentazzjoni tal-ftehim UE-Vjetnam u 
jitlob li jiġi rivedut sabiex jinġieb 
f'konformità ma' sfidi ġodda bħat-tibdil 
fil-klima u l-pandemiji;
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Implimentazzjoni tal-politika kummerċjali komuni – rapport annwali 2018
(2019/2197(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 35

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

35. Jenfasizza l-importanza li jissaħħu 
r-relazzjonijiet kummerċjali u politiċi ta' 
benefiċċju reċiproku mal-Amerka Latina; 
ifakkar li l-Unjoni Ewropea u l-Amerka 
Latina jżommu kooperazzjoni mill-qrib 
ibbażata fuq ir-rabtiet storiċi, kulturali u 
ekonomiċi tagħhom, mar-reġjun tal-
Amerka Latina u l-Karibew (ALK) li 
jirrappreżenta l-ħames l-akbar sieħeb 
kummerċjali tal-UE; jemmen li l-preżenza 
tal-UE fir-reġjun hija fundamentali 
f'termini tat-tisħiħ tal-kooperazzjoni abbażi 
ta' valuri komuni, kif ukoll bħala mezz biex 
tiġi segwita l-politika ta' azzjoni esterna 
tal-UE, partikolarment f'termini tat-tisħiħ 
tas-sistema kummerċjali multilaterali 
bbażata fuq ir-regoli; jistieden lill-
Kummissjoni tiċċara l-intenzjoni tagħha 
rigward ftehimiet kummerċjali u ta' 
assoċjazzjoni futuri dwar il-kwistjoni tal-
qsim tat-test;

35. Jenfasizza l-importanza li jissaħħu 
r-relazzjonijiet kummerċjali u politiċi ta' 
benefiċċju reċiproku mal-Amerka Latina; 
ifakkar li l-Unjoni Ewropea u l-Amerka 
Latina jżommu kooperazzjoni mill-qrib 
ibbażata fuq ir-rabtiet storiċi, kulturali u 
ekonomiċi tagħhom, mar-reġjun tal-
Amerka Latina u l-Karibew (ALK) li 
jirrappreżenta l-ħames l-akbar sieħeb 
kummerċjali tal-UE; jemmen li l-preżenza 
tal-UE fir-reġjun hija fundamentali 
f'termini tat-tisħiħ tal-kooperazzjoni abbażi 
ta' valuri komuni, kif ukoll bħala mezz biex 
tiġi segwita l-politika ta' azzjoni esterna 
tal-UE, partikolarment f'termini tat-tisħiħ 
tas-sistema kummerċjali multilaterali 
bbażata fuq ir-regoli; iqis li l-intenzjoni li 
jiġu esklużi l-parlamenti nazzjonali mill-
proċess ta' ratifika tal-ftehimiet ta' 
assoċjazzjoni fl-intier tagħhom tkun pass 
verament mhux demokratiku meta wieħed 
iqis l-impatt enormi li għandhom fuq il-
ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini tagħhom;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 36

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

36. Jisħaq fuq l-importanza tal-
modernizzazzjoni li ġiet konkluża 
reċentement tal-ftehim ta' assoċjazzjoni 
UE-Messiku u l-konklużjoni tal-ftehim ta' 
assoċjazzjoni tal-Mercosur, li t-tnejn 
għandhom il-potenzjal li japprofondixxu 
s-sħubija strateġika tagħna mal-Amerka 
Latina, li joħolqu opportunitajiet 
addizzjonali fir-relazzjonijiet kummerċjali 
tagħna ma' dawk il-pajjiżi, u li jgħinu fid-
diversifikazzjoni tal-ktajjen tal-provvista 
għall-ekonomija Ewropea; iqis li l-ftehim 
ta' assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Mercosur 
jirrappreżenta l-akbar ftehim ta' "blokk 
għal blokk" tat-tip tiegħu u għandu l-
potenzjal li joħloq żona ta' suq miftuħ ta' 
benefiċċju reċiproku li tinkludi madwar 
800 miljun ċittadin; jirrimarka li dan il-
ftehim, bħall-ftehimiet kummerċjali kollha 
tal-UE, irid jiżgura kompetizzjoni ġusta u 
jiggarantixxi li l-istandards u l-metodi ta' 
produzzjoni Ewropej jiġu rispettati; 
jirrimarka li l-ftehim fih kapitolu 
vinkolanti dwar l-iżvilupp sostenibbli li 
jrid jiġi applikat, implimentat u vvalutat 
bis-sħiħ, kif ukoll impenji speċifiċi dwar 
id-drittijiet tax-xogħol u l-protezzjoni 
ambjentali, inkluża l-implimentazzjoni 
tal-Ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima u r-
regoli ta' implimentazzjoni rilevanti;

36. Jieħu nota tal-inizjalar konkluż 
reċentement tal-ftehim ta' assoċjazzjoni 
UE-Messiku u l-ftehim ta' assoċjazzjoni 
UE-Mercosur; jirrimarka li dawn il-
ftehimiet fihom kapitoli dwar l-iżvilupp 
sostenibbli iżda l-ebda mekkaniżmu biex 
jagħmilhom infurzabbli, u jitlob lill-
Kunsill joqgħod lura milli jiffirmahom; 
jistieden lill-Kummissjoni terġa' 
tinnegozja kompletament il-politika 
kummerċjali tal-UE sabiex tiżgura 
konformità sħiħa mal-Ftehim ta' Pariġi u 
mal-istandards tal-ILO u tirrikonoxxi, fid-
dawl tan-nuqqasijiet osservati matul il-
pandemija, il-ħtieġa urġenti li l-UE 
tirkupra l-kapaċitajiet indipendenti tal-
produzzjoni fis-setturi strateġiċi kollha;
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Rapport A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Implimentazzjoni tal-politika kummerċjali komuni – rapport annwali 2018
(2019/2197(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 37

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

37. Jinsab konvint li l-
modernizzazzjoni tal-ftehim ta' 
assoċjazzjoni maċ-Ċilì se sservi biex 
tkompli ssaħħaħ il-preżenza tal-UE fir-
reġjun usa' u tgħin fil-promozzjoni ta' 
aġenda kummerċjali internazzjonali 
bbażata fuq l-iżvilupp sostenibbli, 
protezzjoni aktar b'saħħitha tal-istandards 
ambjentali u tax-xogħol u r-rispett għad-
drittijiet tal-bniedem; jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li n-negozjati li 
għaddejjin bħalissa jwettqu dawn il-
prinċipji u li jkun jista' jintlaħaq ftehim 
f'waqtu;

37. Iqis li l-modernizzazzjoni tal-
ftehim ta' assoċjazzjoni maċ-Ċilì għandha 
tiġi allinjata mal-aġenda kummerċjali 
internazzjonali bbażata fuq l-iżvilupp 
sostenibbli, il-protezzjoni aktar b'saħħitha 
tal-istandards ambjentali u tax-xogħol u r-
rispett għad-drittijiet tal-bniedem; jistieden 
lill-Kummissjoni tiżgura li n-negozjati li 
għaddejjin bħalissa jwettqu dawn il-
prinċipji;

Or. en



AM\1214595MT.docx PE658.341v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

30.9.2020 A9-0160/19

Emenda 19
Luke Ming Flanagan
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Rapport A9-0160/2020
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Implimentazzjoni tal-politika kummerċjali komuni – rapport annwali 2018
(2019/2197(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 37a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

37a. Jikkondividi t-tħassib profond li l-
parlamenti ta' diversi Stati Membri 
għandhom fir-rigward tal-Ftehim UE-
Mercosur, minħabba l-periklu li 
jirrappreżenta għar-reġjun tal-Amażonja, 
għall-komunitajiet indiġeni, għall-bdiewa 
fuq skala żgħira u medja miż-żewġ 
reġjuni, għall-impjiegi industrijali fl-
Arġentina u l-Brażil, għas-sigurtà tal-ikel 
fl-UE minħabba l-użu massiv ta' pestiċidi 
li l-użu tagħhom huwa pprojbit fl-UE – 
għalkemm l-industrija tal-kimika tal-UE 
qed tesporta ħafna minnhom – u għad-
demokrazija, meta jitqies il-ksur tal-istat 
tad-dritt u r-repressjoni tal-minoranzi fil-
Brażil u fil-Paragwaj;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 38

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

38. Jitlob li fin-negozjati tal-FTAs tiġi 
segwita aġenda ambizzjuża, b'mod 
partikolari mal-Awstralja u New Zealand, 
it-Tuneżija, il-Marokk u l-Indoneżja u 
f'konformità mal-Patt Ekoloġiku, filwaqt li 
titqies in-natura sensittiva ta' ċerti prodotti 
agrikoli bħaċ-ċanga, il-laħam tan-nagħaġ, 
il-prodotti tal-ħalib u l-frott; itenni t-talba 
tiegħu għall-ftuħ rapidu tan-negozjati ta' 
investiment mat-Tajwan, u jistieden lill-
Kummissjoni tiftaħ eżerċizzju ta' 
identifikazzjoni bikrija;

38. Jitlob li jiġu ffriżati 
immedjatament in-negozjati dwar 
kwalunkwe FTA ġdid, speċifikament mal-
Awstralja u New Zealand, it-Tuneżija, il-
Marokk u l-Indoneżja, sakemm tiġi 
stabbilita politika kummerċjali ġdida li 
tkun konformi mal-Patt Ekoloġiku, 
minħabba n-natura sensittiva ta' ċerti 
prodotti agrikoli bħaċ-ċanga, il-laħam tan-
nagħaġ, il-prodotti tal-ħalib u l-frott;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 43

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

43. Ifakkar fl-iżviluppi pożittivi li 
jikkonċernaw il-ftehim kummerċjali UE-
Kanada (CETA); jinnota li, matul l-ewwel 
sena kalendarja sħiħa ta' 
implimentazzjoni, il-kummerċ bilaterali 
ta' oġġetti, inklużi l-prodotti 
agroalimentari, kiber b'10,3 % meta 
mqabbel mal-medja tat-tliet snin ta' qabel; 
ifakkar li s-surplus kummerċjali tal-UE 
mal-Kanada żdied b'60 % u ħoloq 
opportunitajiet addizzjonali għall-
esportaturi tagħna; ifakkar ukoll li minn 
mindu l-ftehim daħal fis-seħħ b'mod 
proviżorju, iż-żewġ partijiet ħolqu sħubija 
solida billi akkumpanjaw it-test oriġinali 
b'rakkomandazzjonijiet importanti dwar 
il-kummerċ, l-azzjoni klimatika u l-
Ftehim ta' Pariġi, il-kummerċ, il-ġeneru, 
u l-SMEs, u jqis li dan huwa prova tad-
dinamika ta' ftehim kummerċjali fl-
implimentazzjoni tiegħu; jistieden lill-
Kummissjoni tibgħat lill-Parlament data 
aktar reċenti relatata mal-esportazzjonijiet 
mill-SMEs tal-UE u s-sostenibbiltà 
ġenerali tal-ftehim; ifakkar fl-importanza 
tat-tisħiħ tal-implimentazzjoni u s-segwitu 
tal-kapitolu dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp 
Sostenibbli (TSD);

43. Jesprimi t-tħassib serju tiegħu 
dwar il-ksur min-naħa tal-Kanada tal-
ftehim kummerċjali UE-Kanada (CETA), 
kif irrimarkaw l-esperti tas-sigurtà tal-ikel 
tal-Kummissjoni fl-2014 u aktar 
reċentement fl-2020, b'mod partikolari 
fir-rigward tat-traċċabbiltà tal-laħam taċ-
ċanga mill-Kanada, in-nuqqas ta' 
kooperazzjoni mill-awtoritajiet Kanadiżi li 
jagħmilha impossibbli għall-UE li 
tivverifika li ma jintużawx ormoni ta' 
tkabbir, u t-tolleranza tal-korpi 
responsabbli tal-awtoritajiet tal-fruntieri u 
tas-saħħa tal-UE fir-rigward tal-ksur tas-
sigurtà tal-ikel; jisħaq li dan il-ftehim irid 
jiġi nnegozjat mill-ġdid sabiex ikun 
kompatibbli mal-Patt Ekoloġiku u mal-
prinċipju ta' prekawzjoni u biex il-
kapitolu dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp 
Sostenibbli (TSD) isir infurzabbli;

Or. en



AM\1214595MT.docx PE658.341v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

30.9.2020 A9-0160/22

Emenda 22
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 48

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

48. Jenfasizza l-importanza li b'mod 
partikolari jiġu involuti l-parlamenti 
nazzjonali, is-soċjetà ċivili u s-settur privat 
ta' kull parti fin-negozjati kummerċjali; 
jappella għal parteċipazzjoni u 
konsultazzjoni akbar tas-sħab soċjali u tas-
soċjetà ċivili fin-negozjati u fl-
implimentazzjoni ta' ftehimiet 
kummerċjali, b'mod partikolari fi ħdan il-
mandat tal-gruppi konsultattivi domestiċi, 
li r-rwol ta' monitoraġġ tagħhom jista' jiġi 
estiż għall-partijiet kollha tal-ftehimiet 
kummerċjali, u mhux biss għall-kapitoli 
dwar it-TSD;

48. Jenfasizza l-importanza li b'mod 
partikolari jiġu involuti l-parlamenti 
nazzjonali, is-soċjetà ċivili u s-settur privat 
ta' kull parti fin-negozjati kummerċjali; 
jappella għal parteċipazzjoni u 
konsultazzjoni akbar tas-sħab soċjali u tas-
soċjetà ċivili fin-negozjati u fl-
implimentazzjoni ta' ftehimiet 
kummerċjali, b'mod partikolari fi ħdan il-
mandat tal-gruppi konsultattivi domestiċi, 
li r-rwol ta' monitoraġġ tagħhom jista' jiġi 
estiż għall-partijiet kollha tal-ftehimiet 
kummerċjali, u mhux biss għall-kapitoli 
dwar it-TSD; jistieden lill-Kummissjoni 
tistabbilixxi proċedura ċara u 
indipendenti biex tittratta t-talbiet, bħal 
dik li tressqet mill-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili Peruvjana;

Or. en


