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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 48a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

 48a. Filwaqt li jqis il-ksur gravi tad-
drittijiet tal-bniedem mill-forzi tas-sigurtà 
fil-Kolombja, jistieden lill-Kummissjoni 
tapplika l-klawżoli tad-demokrazija u tad-
drittijiet tal-bniedem ta' dawk il-ftehimiet 
peress li huma elementi essenzjali 
tagħhom; jirrimarka li din is-sospensjoni 
tista' tkun parzjali u ffokata fuq dawk is-
setturi ekonomiċi li qed jibbenefikaw mill-
qtil u l-ispostament tal-popolazzjoni, 
bħall-produzzjoni taż-żejt tal-palm u tal-
banana; jistieden lill-parlamenti 
nazzjonali li għadhom ma rratifikawx dan 
il-ftehim biex ma jagħmlux dan sakemm 
jiġi stabbilit mekkaniżmu effiċjenti li jkun 
kapaċi jiggarantixxi l-konformità mal-
pjan direzzjonali u mal-elementi 
essenzjali tal-ftehim;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 49

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

49. Ifakkar fil-pożizzjoni tiegħu 
espressa fir-rapport preċedenti tiegħu dwar 
l-implimentazzjoni tal-politika 
kummerċjali komuni; jissottolinja li l-pjan 
ta' azzjoni bi 15-il punt tas-27 ta' Frar 2018 
stabbilit mis-servizzi tal-Kummissjoni 
jirrappreżenta bażi tajba għal riflessjoni 
sabiex tittejjeb l-implimentazzjoni tal-
kapitolu dwar it-TSD; jirrimarka li l-
ftehimiet ta' ġenerazzjoni ġdida jinkludu 
klawżoli dwar id-drittijiet tal-bniedem u 
kapitoli dwar l-iżvilupp sostenibbli, li 
għandhom jiġu implimentati b'mod 
komprensiv u fl-intier tagħhom sabiex 
jissalvagwardjaw u jippromwovu r-rispett 
tad-drittijiet tal-bniedem, tal-valuri tal-
Unjoni u tal-istandards tax-xogħol, soċjali 
u ambjentali ta' livell għoli; jinnota l-
evalwazzjoni tal-kapitoli dwar l-iżvilupp 
sostenibbli inklużi fir-rapport tal-
Kummissjoni dwar l-Implimentazzjoni tal-
FTAs u jitlob li jkun hemm 
implementazzjoni f'waqtha tad-
dispożizzjonijiet eżistenti tat-TSD; jitlob 
lill-Kummissjoni tiżviluppa metodoloġija 
preċiża u speċifika għall-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-implimentazzjoni ta' dawn 
il-kapitoli, minħabba l-fatt li tali 
evalwazzjoni ma tistax issir abbażi ta' data 
kwantitattiva biss; jistieden lill-
Kummissjoni tippreżenta proposti dwar kif 
jissaħħaħ l-infurzar tal-kapitolu dwar l-

49. Ifakkar fil-pożizzjoni tiegħu 
espressa fir-rapport preċedenti tiegħu dwar 
l-implimentazzjoni tal-politika 
kummerċjali komuni; jissottolinja li l-pjan 
ta' azzjoni bi 15-il punt tas-27 ta' Frar 2018 
stabbilit mis-servizzi tal-Kummissjoni 
jirrappreżenta bażi tajba għal riflessjoni 
sabiex tittejjeb l-implimentazzjoni tal-
kapitolu dwar it-TSD; jirrimarka li l-
ftehimiet ta' ġenerazzjoni ġdida jinkludu r-
referenza għad-demokrazija u d-drittijiet 
tal-bniedem bħala elementi essenzjali tal-
ftehimiet, bħall-ftehimiet preċedenti, iżda 
jinkludu wkoll kapitoli dwar l-iżvilupp 
sostenibbli, li għandhom jiġu implimentati 
b'mod komprensiv u fl-intier tagħhom 
sabiex jissalvagwardjaw u jippromwovu r-
rispett tad-drittijiet tal-bniedem, tal-valuri 
tal-Unjoni u tal-istandards tax-xogħol, 
soċjali u ambjentali ta' livell għoli; jinnota 
l-evalwazzjoni tal-kapitoli dwar l-iżvilupp 
sostenibbli inklużi fir-rapport tal-
Kummissjoni dwar l-Implimentazzjoni tal-
FTAs u jitlob li jkun hemm 
implementazzjoni f'waqtha tad-
dispożizzjonijiet eżistenti tat-TSD; jitlob 
lill-Kummissjoni tiżviluppa metodoloġija 
preċiża u speċifika għall-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-implimentazzjoni ta' dawn 
l-elementi essenzjali u dawk il-kapitoli 
dwar it-TSD, minħabba l-fatt li tali 
evalwazzjoni ma tistax issir abbażi ta' data 
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iżvilupp sostenibbli fil-ftehimiet 
kummerċjali;

kwantitattiva biss; jistieden lill-
Kummissjoni tippreżenta proposti dwar kif 
jissaħħaħ l-infurzar tal-klawżoli dwar id-
drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, u l-
kapitolu dwar l-iżvilupp sostenibbli fil-
ftehimiet kummerċjali;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 56

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

56. Jemmen li l-kapitoli dwar it-TSD 
fil-ftehimiet kummerċjali għandhom ikunu 
wieħed mill-muturi tad-dimensjoni esterna 
tal-Patt Ekoloġiku Ewropew; jissottolinja li 
kwalunkwe mekkaniżmu ġdid ta' 
aġġustament tal-karbonju għandu jkun 
kompatibbli mar-regoli tad-WTO kif ukoll 
mal-FTAs tal-UE; jisħaq li l-kumpaniji 
tal-UE m'għandhomx jitqiegħdu 
f'pożizzjoni ta' żvantaġġ kompetittiv;

56. Jemmen li l-kapitoli dwar it-TSD 
fil-ftehimiet kummerċjali għandhom ikunu 
wieħed mill-muturi tad-dimensjoni esterna 
tal-Patt Ekoloġiku Ewropew; jissottolinja li 
l-UE jeħtiġilha taġixxi fil-livell tad-WTO 
biex tiggarantixxi li l-ebda regola tad-
WTO ma topponi l-mekkaniżmu l-ġdid ta' 
aġġustament tal-karbonju u lanqas 
kwalunkwe miżura li hija meħtieġa biex 
jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 63

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

63. Jilqa' l-aħbar mill-Kummissjoni 
tal-ħatra kmieni fl-2020 ta' Uffiċjal Kap 
tal-Infurzar għall-Kummerċ (CTEO) biex 
jimmonitorja u jtejjeb il-konformità mal-
ftehimiet kummerċjali tal-UE; jinnota li r-
regoli skont il-ftehimiet kummerċjali tal-
UE għandhom jiġu infurzati b'mod xieraq 
sabiex tiġi żgurata l-effikaċja tagħhom u 
jiġu indirizzati d-distorsjonijiet tas-suq; 
jissottolinja l-ħtieġa li din il-pożizzjoni 
maħluqa ġdida tiffoka fuq l-
implimentazzjoni u l-infurzar tal-ftehimiet 
kummerċjali tagħna, kif ukoll fuq il-ksur 
tal-aċċess għas-suq u l-impenji 
kummerċjali u ta' żvilupp sostenibbli; huwa 
tal-fehma li s-CTEO m'għandux biss 
jimmonitorja u jinforza l-obbligi 
ambjentali u tal-protezzjoni tax-xogħol 
skont il-ftehimiet kummerċjali tal-UE ma' 
pajjiżi terzi, iżda għandu jiffoka wkoll fuq 
l-implimentazzjoni tal-kapitoli kollha tal-
ftehimiet kummerċjali sabiex jiggarantixxi 
li dawn jintużaw sal-potenzjal sħiħ 
tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni 
tikkjarifika aktar dan ir-rwol;

63. Jieħu nota tal-ħatra tal-Uffiċjal 
Kap tal-Infurzar għall-Kummerċ (CTEO) 
il-ġdid biex jimmonitorja u jtejjeb l-
implimentazzjoni u l-infurzar tal-ftehimiet 
kummerċjali tagħna, kif ukoll jeżamina l-
ksur tal-aċċess għas-suq u l-impenji 
kummerċjali u ta' żvilupp sostenibbli; huwa 
tal-fehma li s-CTEO m'għandux biss 
jimmonitorja u jinforza l-obbligi 
ambjentali, tad-drittijiet tal-bniedem u tal-
protezzjoni tax-xogħol skont il-ftehimiet 
kummerċjali tal-UE ma' pajjiżi terzi, iżda 
għandu jiffoka wkoll fuq l-
implimentazzjoni tal-kapitoli kollha tal-
ftehimiet kummerċjali sabiex jiggarantixxi 
li dawn jintużaw sal-potenzjal sħiħ 
tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni 
tikkjarifika aktar dan ir-rwol;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 64

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

64. Jistieden lill-Kunsill jiżgura ftehim 
rapidu dwar l-Istrument għall-Akkwist 
Internazzjonali, sabiex jipprovdi sigurtà 
legali, reċiproċità u kundizzjonijiet 
ekwivalenti għall-operaturi tal-UE; jappella 
għall-inklużjoni ta' katalgu globali ta' 
prodotti tal-kura tas-saħħa ta' emerġenza 
essenzjali biex jiġu evitati l-abbużi futuri 
minn fornituri ta' pajjiżi terzi fil-kummerċ 
internazzjonali matul pandemija globali; 
jinnota li s-swieq tal-akkwist pubbliku tal-
Unjoni huma l-aktar miftuħa fid-dinja u li 
ċerti pajjiżi terzi għandhom aċċess limitat 
ħafna għal tali swieq; jisħaq fuq l-
importanza tal-promozzjoni tar-reċiproċità 
u l-benefiċċju reċiproku fil-qasam tal-
aċċess għas-swieq u l-akkwist pubbliku, 
għall-benefiċċju tal-kumpaniji tal-UE;

64. Jistieden lill-Kunsill jiżgura ftehim 
rapidu dwar l-Istrument għall-Akkwist 
Internazzjonali, sabiex jipprovdi sigurtà 
legali, reċiproċità u kundizzjonijiet 
ekwivalenti għall-operaturi tal-UE; jappella 
għall-inklużjoni ta' katalgu globali ta' 
prodotti tal-kura tas-saħħa ta' emerġenza 
essenzjali biex jiġu evitati l-abbużi futuri 
minn fornituri ta' pajjiżi terzi fil-kummerċ 
internazzjonali matul pandemija globali; 
jinnota bi tħassib li s-swieq tal-akkwist 
pubbliku tal-Unjoni huma l-aktar miftuħa 
fid-dinja u li ċerti pajjiżi terzi llimitaw 
b'attenzjoni l-aċċess għal parti ta' tali 
swieq sabiex jipproteġu l-SMEs lokali 
tagħhom; jisħaq fuq l-importanza tal-
promozzjoni tar-reċiproċità u l-benefiċċju 
reċiproku fil-qasam tal-aċċess għas-swieq 
u l-akkwist pubbliku, għall-benefiċċju taċ-
ċittadini u tal-kumpaniji tal-UE;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 69

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

69. Jinsab imħasseb dwar l-espansjoni 
kontinwa tal-mekkaniżmi ta' arbitraġġ bejn 
l-investituri u l-istati permezz ta' ftehimiet 
ta' investiment; ifakkar li tali sistemi 
ġudizzjarji paralleli huma mfassla biex 
jiffavorixxu l-interessi u d-drittijiet 
korporattivi iżda mhux id-dmirijiet u r-
responsabbiltajiet tal-kumpaniji, u jistgħu 
jqiegħdu f'riskju l-ispazju politiku u d-dritt 
leġittimu tal-istati li jirregolaw; 
jiddenunzja l-fatt li d-ditti legali bdew 
jippromwovu pariri dwar kif investituri 
barranin jistgħu jġibu kawżi f'arbitraġġ 
bħala riżultat ta' miżuri tal-gvern relatati 
mal-COVID; jitlob moratorju fuq it-talbiet 
kollha ta' arbitraġġ relatati ma' miżuri 
mmirati lejn id-dimensjonijiet tas-saħħa, 
ekonomiċi u soċjali tal-pandemija u l-
effetti tagħha;

69. Jinsab imħasseb dwar l-espansjoni 
kontinwa tal-mekkaniżmi ta' arbitraġġ bejn 
l-investituri u l-istati permezz ta' ftehimiet 
ta' investiment; ifakkar li tali sistemi 
ġudizzjarji paralleli huma mfassla biex 
jiffavorixxu l-interessi u d-drittijiet 
korporattivi iżda mhux id-dmirijiet u r-
responsabbiltajiet tal-kumpaniji, u jistgħu 
jqiegħdu f'riskju l-ispazju politiku u d-dritt 
leġittimu tal-istati li jirregolaw; 
jiddenunzja l-fatt li d-ditti legali bdew 
jippromwovu pariri dwar kif investituri 
barranin jistgħu jġibu kawżi f'arbitraġġ 
bħala riżultat ta' miżuri tal-gvern relatati 
mal-COVID; jitlob moratorju fuq it-talbiet 
kollha ta' arbitraġġ relatati ma' miżuri 
mmirati lejn id-dimensjonijiet tas-saħħa, 
ekonomiċi u soċjali tal-pandemija u l-
effetti tagħha, u jitlob li jintemmu n-
negozjati ta' kwalunkwe tip ta' 
mekkaniżmu bejn l-investituri u l-istati li 
jistabbilixxi sistemi speċjali tal-ġustizzja li 
jipprovdu privileġġi lil kumpaniji 
korporattivi u lil investituri barranin;
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