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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 
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tax-xogħol u l-protezzjoni ambjentali, 
inkluża l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' 
Pariġi dwar il-Klima u r-regoli ta' 
implimentazzjoni rilevanti; 

tax-xogħol u l-protezzjoni ambjentali, 
inkluża l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' 
Pariġi dwar il-Klima u r-regoli ta' 
implimentazzjoni rilevanti; jinsab 
imħasseb immens dwar il-politika 
ambjentali ta' Jair Bolsonaro, li tmur 
kontra l-impenji meħuda fil-ftehim ta' 
Pariġi, b'mod partikolari rigward il-ġlieda 
kontra t-tisħin globali u l-protezzjoni tal-
bijodiversità; jenfasizza, f'dawn iċ-
ċirkostanzi, li l-ftehim UE-Mercosur ma 
jistax jiġi ratifikat fil-forma attwali;
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