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Emenda  1 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2013 

Vital Moreira 

f’isem il-Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali 

Negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerë u l-investiment 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Kunsiderazzjoni 7a (ādida) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

   – wara li kkunsidra r-riŜoluzzjoni tiegħu 
tal-25 ta' Novembru 2010 dwar id-drittijiet 
tal-bniedem u l-istandards soëjali u 
ambjentali fil-ftehimiet ta’ kummerë 
internazzjonali1, 

_________________ 

1
 ĀU C 99 E, 3.4.2012, p. 31. 
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20.5.2013 B7-0187/2 

Emenda  2 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2013 

Vital Moreira 

f’isem il-Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali 

Negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerë u l-investiment 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Kunsiderazzjoni 7b (ādida) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

   – wara li kkunsidra r-riŜoluzzjoni tiegħu 
tal-25 ta’ Novembru 2010 dwar il-politika 
tal-kummerë internazzjonali fil-kuntest 
tal-imperattivi marbuta mat-tibdil fil-
klima1, 
______________ 

1ĀU C 99 E, 3.4.2012, p. 94. 
 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/3 

Emenda  3 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2013 

Vital Moreira 

f’isem il-Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali 

Negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerë u l-investiment 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa Ca (ādida) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  Ca. billi l-iffirmar ta’ ftehim ta’ kummerë 
ħieles mal-Istati Uniti se jkollu effett fuq 
il-baāit tal-UE, speëjalment permezz tat-
telf ta' riŜorsi proprji fl-għamla ta' dazji 
doganali, fejn id-dħul mit-tariffi 
attwalment jammonta għal 
EUR 2.6 biljun fis-sena; 
 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/4 

Emenda  4 

Helmut Scholz 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2013 

Vital Moreira 

f’isem il-Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali 

Negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerë u l-investiment 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa Cb (ādida) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 Cb. billi l-iffirmar ta’ ftehim komprensiv 
dwar il-kummerë u l-investiment ma’ 
ekonomija Ŝviluppata ħafna b’impriŜi 
kompetittivi ħafna jqiegħed lil għadd ta' 
setturi tal-ekonomija tal-UE, u lill-
impjiegi li jiāāeneraw, taħt pressjoni 
addizzjonali, u b'hekk jiŜdied l-impatt diāà 
qawwi tal-kriŜi finanzjarja u ekonomika 
attwali fuq l-UE; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/5 

Emenda  5 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Marie-Christine Vergiat 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2013 

Vital Moreira 

f’isem il-Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali 

Negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerë u l-investiment 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa Da (ādida) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  Da. billi l-Istati Uniti ma rratifikatx il-
Konvenzjonijiet tal-ILO Nru 87 tal-1948 
(dwar il-libertà ta' assoëjazzjoni u l-
protezzjoni tad-dritt għall-
organizzazzjoni) u Nru 98 tal-1949 (dwar 
id-dritt ta’ organizzazzjoni u ta’ negozjar 
kollettiv); 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/6 

Emenda  6 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2013 

Vital Moreira 

f’isem il-Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali 

Negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerë u l-investiment 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa Ea (ādida) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  Ea. billi l-kriŜi ekonomika globali oriāinat 
fis-settur tal-kreditu subprime tal-Istati 
Uniti u nfirxet malajr minħabba l-
involviment kbir tas-settur bankarju 
Ewropew; billi l-approëëi regolatorji 
komuni effikaëi fis-settur finanzjarju 
huma prekundizzjoni biex il-kummerë fis-
servizzi finanzjarji jiāi inkluŜ fit-TTIP; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/7 

Emenda  7 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Marie-Christine Vergiat 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2013 

Vital Moreira 

f’isem il-Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali 

Negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerë u l-investiment 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa Eb (ādida) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  Eb. billi l-movimenti tat-trade unions fuq 
iŜ-Ŝewā naħat tal-Atlantiku jeħtieā li 
jkunu involuti kompletament fin-negozjati 
sabiex ikun Ŝgurat li ftehim possibbli fil-
futur ma jkunx għad-detriment tal-
ħaddiema u l-familji tagħhom fl-UE jew 
fl-Istati Uniti; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/8 

Emenda  8 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2013 

Vital Moreira 

f’isem il-Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali 

Negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerë u l-investiment 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa G 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

G. billi l-HLWG analizza konāuntament 

firxa wiesgħa ta' għaŜliet potenzjali għall-

espansjoni tal-kummerë u tal-investiment 

trans-Atlantiku, u wasal għall-konkluŜjoni 

fir-Rapport Finali tiegħu li ftehim 

komprensiv dwar il-kummerë u l-

investimenti jista' jforni l-livell l-aktar 

sinifikanti ta' vantaāā liŜ-Ŝewā ekonomiji; 

G. billi l-HLWG analizza konāuntament 

firxa wiesgħa ta' għaŜliet potenzjali għall-

espansjoni tal-kummerë u tal-investiment 

trans-Atlantiku, u wasal għall-konkluŜjoni 

fir-Rapport Finali tiegħu li ftehim 

komprensiv dwar il-kummerë u l-

investimenti jista' jforni l-livell l-aktar 

sinifikanti ta' vantaāā liŜ-Ŝewā ekonomiji; 

billi l-HLWG naqas milli janalizza l-
forom ta’ kooperazzjoni lil hinn minn 
ftehim dwar il-kummerë u l-investiment, li 
jistgħu jwasslu għal Ŝieda fl-impjiegi, 
protezzjoni aħjar tal-ambjent u kopertura 
tas-saħħa aħjar, bħal strateāiji miftiehma 
ta’ investiment pubbliku u korrezzjoni tal-
politika ta’ awsterità tal-UE, li hija r-
raāuni prinëipali tal-qgħad fl-UE; 
 

 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/9 

Emenda  9 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2013 

Vital Moreira 

f’isem il-Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali 

Negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerë u l-investiment 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa H 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

H. billi l-UE hija konvinta li l-iŜvilupp u t-
tisħiħ tas-sistema multilaterali hija objettiv 
kruëjali; billi, madankollu, dan ma 
jipprekludix ftehimiet bilaterali li jmorru lil 

hinn mill-impenji tad-WTO u li jkunu 

jikkomplementaw ir-regoli multilaterali, 
peress li kemm il-ftehimiet reājonali kif 
ukoll dawk ta' kummerë ħieles iwasslu 
għal armonizzazzjoni ikbar tal-istandards 
u liberalizzazzjoni usa' li tiffavorixxi s-
sistema kummerëjali multilaterali; 

H. billi filwaqt li t-tisħiħ tas-sistema 
multilaterali jibqa’ objettiv ta' prijorità tal-
UE, dan ma jipprekludix ftehimiet 
bilaterali li jmorru lil hinn mill-impenji 

tad-WTO u li jkunu jikkomplementaw ir-

regoli multilaterali; billi l-impatt tan-
negozjati mal-Istati Uniti fuq negozjati 
kummerëjali oħra li għaddejjin bħalissa, 
fuq imsieħba oħrajn fid-dinja u fuq l-
għan ta’ sħubija trans-Atlantika usa’ u 
ekwa li tinkludi l-Afrika u l-Amerika 
Latina, kif ukoll l-impatt fuq ftehimiet 
reājonali kummerëjali u ta' kooperazzjoni 
li diāà jeŜistu, għandhom jitqiesu sew; 

 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/10 

Emenda  10 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jacky Hénin, 

Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2013 

Vital Moreira 

f’isem il-Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali 

Negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerë u l-investiment 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 1 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

1. Jemmen li l-importanza strateāika tar-
relazzjoni ekonomika UE-Stati Uniti 
għandha tiāi affermata mill-ādid u 
approfondita, u li l-UE u l-Istati Uniti 
għandhom ifasslu approëëi komuni għal-
kummerë globali, għall-investiment u 
għal kwistjonijiet relatati mal-kummerë 
bħall-istandards, in-normi u r-
regolamenti, biex tiāi Ŝviluppata viŜjoni 
trans-Atlantika usa' u sett komuni ta' 
għanijiet strateāiëi; 

1. Ma jafdax lill-Kummissjoni bil-kompitu 
li tinnegozja ftehim mal-kontroparti 
tagħha fl-Istati Uniti li jkun ta' benefiëëju 
reëiproku għall-maāāoranza tal-persuni li 
jgħixu u jaħdmu fl-UE u fl-Istati Uniti; 
jitlob, għalhekk, lill-Kunsill biex ma 
japprovax l-abbozz ta’ mandat ta’ 
negozjar u jitlob biex il-proëess li jwassal 
għall-abbozzar tal-mandati ta’ negozjar, u 
għan-negozjati nfushom, ikun 
kompletament trasparenti u miftuħ għall-
iskrutinju pubbliku;  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/11 

Emenda  11 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2013 

Vital Moreira 

f’isem il-Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali 

Negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerë u l-investiment 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 2 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

2. Iqis li huwa kruëjali li l-UE u l-Istati 

Uniti jiŜblukkaw il-potenzjal mhux sfruttat 

ta' suq trans-Atlantiku verament integrat, 

biex jimmassimizzaw il-ħolqien ta' 

impjiegi diëenti u jistimolaw potenzjal ta' 

tkabbir intelliāenti, qawwi, sostenibbli u 

bbilanëjat; iqis li dan huwa partikolarment 

f'waqtu fid-dawl tal-kriŜi ekonomika li 

għadha għaddejja, l-istat tas-swieq 

finanzjarji u tal-kundizzjonijiet ta' 

finanzjament, il-livell għoli ta' dejn 

pubbliku, ir-rati għoljin ta' qgħad u l-

projezzjonijiet modesti ta' tkabbir fuq iŜ-

Ŝewā naħat tal-Atlantiku, kif ukoll fid-dawl 

tal-benefiëëji li toffri reazzjoni verament 

ikkoordinata għal dawn il-problemi 

kondiviŜi; 

2. Iqis li huwa kruëjali li l-UE u l-Istati 

Uniti jiŜblukkaw il-potenzjal mhux sfruttat 

ta' suq trans-Atlantiku verament integrat, 

biex jimmassimizzaw il-ħolqien ta' 

impjiegi deëenti u jistimolaw potenzjal ta' 

tkabbir intelliāenti, qawwi, sostenibbli u 

bbilanëjat; iqis li dan huwa partikolarment 

f'waqtu fid-dawl tal-kriŜi ekonomika li 

għadha għaddejja, l-istat tas-swieq 

finanzjarji u tal-kundizzjonijiet ta' 

finanzjament, il-livell għoli ta' dejn 

pubbliku, ir-rati għoljin ta' qgħad u l-

projezzjonijiet modesti ta' tkabbir fuq iŜ-

Ŝewā naħat tal-Atlantiku, kif ukoll fid-dawl 

tal-benefiëëji li toffri reazzjoni verament 

ikkoordinata għal dawn il-problemi 

kondiviŜi; jiābed l-attenzjoni lejn il-fatt li 
s-suq tal-akkwist pubbliku tal-UE tnaqqas 
b’mod konsiderevoli minħabba l-kriŜi tad-
dejn u l-miŜuri ta’ awsterità, u se jkompli 
jitnaqqas aktar malajr bl-
implimentazzjoni tal-patt fiskali; 

 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/12 

Emenda  12 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2013 

Vital Moreira 

f’isem il-Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali 

Negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-Kummerë u l-Investiment 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 2a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  2a. Jinsisti li l-kriŜi ekonomika u soëjali 
profonda li qed jesperjenzaw iŜ-Ŝewā 
ekonomiji m’għandhiex tintuŜa bħala 
pretest sabiex jitnaqqsu l-istandards 
soëjali, ambjentali, tas-saħħa u tax-
xogħol, iŜda li għall-kuntrarju, ftehim 
possibbli fil-futur għandu jirrifletti l-
ogħla standards soëjali, ambjentali u tax-
xogħol eŜistenti;  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/13 

Emenda  13 

Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2013 

Vital Moreira 

f’isem il-Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali 

Negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerë u l-investiment 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 6a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  6a. Jemmen li kwalunkwe negozjar 
kummerëjali għandu jiggarantixxi r-
rispett sħiħ tal-istandard dwar id-drittijiet 
fundamentali tal-UE permezz tal-
inkluŜjoni, bħala parti komuni mill-
ftehimiet kummerëjali tal-UE ma' pajjiŜi 
terzi, ta' klawŜola dwar id-drittijiet tal-
bniedem; iqis li l-ftehim għandu jsegwi l-
eŜempju tal-Artikolu XIV tal-GATS fir-
rigward ta’ eëëezzjoni bbaŜata fuq il-
protezzjoni tad-data personali; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/14 

Emenda  14 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2013 

Vital Moreira 

f’isem il-Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali 

Negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerë u l-investiment 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 9 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

9. Jistieden lill-Kunsill jagħti segwitu lir-
rakkomandazzjonijiet inkluŜi fir-Rapport 
Finali tal-HLWG u jawtorizza lill-
Kummissjoni tibda n-negozjati għal ftehim 

ta' Sħubija Trans-Atlantika fil-qasam tal-

Kummerë u tal-Investimenti (TTIP) mal-

Istati Uniti; 

9. Jistieden lill-Kunsill ma jawtorizzax lill-
Kummissjoni tibda n-negozjati għal ftehim 

ta' Sħubija Trans-Atlantika fil-qasam tal-

Kummerë u tal-Investimenti (TTIP) mal-

Istati Uniti sakemm ma jkunux saru 
valutazzjoni tal-impatt deëenti, u 
konsultazzjonijiet komprensivi u 
trasparenti mas-soëjetà ëivili u mal-
partijiet interessati kollha; 

 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/15 

Emenda  15 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2013 

Vital Moreira 

f’isem il-Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali 

Negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerë u l-investiment 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 10a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  10a. Itenni t-talba mill-Konfederazzjoni 
Ewropea tat-Trade Unions (KETU) u 
mill-Federazzjoni Amerikana tax-Xogħol 
u l-Kungress ta’ Organizzazzjonijiet 
Industrijali (AFL-CIO) biex dak li jkun 
joqgħod lura mill-inkluŜjoni ta’ soluzzjoni 
għat-tilwim bejn l-investitur u l-istat 
(ISDS) fi ftehim possibbli fil-futur dwar 
il-kummerë u l-investiment mal-Istati 
Uniti, u jappoāāa d-dritt li ssir 
regolamentazzjoni fl-interess āenerali tas-
soëjetà;  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/16 

Emenda  16 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2013 

Vital Moreira 

f’isem il-Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali 

Negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-Kummerë u l-Investiment 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 10b (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  10b. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-
Kunsill jappoāāaw il-"prinëipju tal-
prekawzjoni" meta jkunu qed 
jiffinalizzaw il-mandat, u jiddefendu dan 
il-prinëipju fir-rigward tal-protezzjoni tal-
ambjent u tas-saħħa tal-bniedem, tal-
annimali u tal-pjanti, b’mod partikolari 
fir-rigward tal-OĀM, l-uŜu ta’ ormoni u l-
ikklonjar;  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/17 

Emenda  17 

Helmut Scholz, Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Younous Omarjee 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2013 

Vital Moreira 

f’isem il-Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali 

Negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerë u l-investiment 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 11 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

11. Iqis li hu essenzjali li l-UE u l-Istati 

Membri tagħha jŜommu l-posibbiltà li 

jippreservaw u jiŜviluppaw il-politiki 

kulturali u awdjoviŜivi tagħhom, u li 

jagħmlu dan fil-kuntest tal-liāijiet, tal-

istandards u tal-ftehimiet eŜistenti 

tagħhom; jitlob għalhekk li l-eskluŜjoni 

tas-servizzi kulturali u awdjoviŜivi, inkluŜi 

dawk provduti online, tiāi ddikjarata b'mod 

ëar fil-mandat għan-negozjar; 

11. Iqis li hu essenzjali li l-UE u l-Istati 

Membri tagħha jŜommu l-possibbiltà li 

jippreservaw u jiŜviluppaw il-politiki 

kulturali u awdjoviŜivi tagħhom, u li 

jagħmlu dan fil-kuntest tal-liāijiet, tal-

istandards u tal-ftehimiet eŜistenti 

tagħhom, inkluŜa l-Konvenzjoni tal-
UNESCO dwar il-Protezzjoni u l-
Promozzjoni tad-Diversità tal-
Espressjonijiet Kulturali; jitlob għalhekk li 
l-eskluŜjoni tas-servizzi kulturali u 

awdjoviŜivi, inkluŜi dawk provduti online, 

tiāi ddikjarata b'mod ëar fil-mandat ta’ 

negozjar; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/18 

Emenda  18 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2013 

Vital Moreira 

f’isem il-Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali 

Negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerë u l-investiment 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 15a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  15a. Huwa mħasseb dwar il-fatt li r-
Rapport tal-2013 dwar l-Istima tal-
Kummerë Nazzjonali dwar l-Ostakoli 
għall-Kummerë Barrani tar-
RappreŜentant Kummerëjali tal-Istati 
Uniti jidentifika bħala ostakoli għall-
kummerë preokkupanti għadd ta’ 
regolamenti importanti fl-Istati Membri 
tal-UE, b’mod partikolari: 

 – varjetà ta' miŜuri ta' limitazzjoni tal-
ispejjeŜ fi Stati Membri differenti, 
identifikati bħala ta' ħsara għall-interessi 
tal-korporazzjonijiet farmaëewtiëi fl-Istati 
Uniti, 

 – l-hekk imsejħa "sussidji moħbija" 
għall-produtturi tal-frott tal-UE,  

 – is-sistema tal-UE għall-protezzjoni tal-
indikazzjonijiet āeografiëi (IĀ), 

 – ir-regolament attwali tal-protezzjoni u l-
infurzar tad-dritt tal-awtur – b'mod 
partikolari ë-ëaħda tal-ACTA – inkluŜa 
leāiŜlazzjoni speëifika f'mhux inqas minn 
13-il Stat Membru, 

 – proposti dwar il-protezzjoni tad-data li 
jistgħu jillimitaw il-flussi ta’ data 
internazzjonali, 

 – kwoti tal-kontenut fix-xandir, b’mod 
partikolari fi Franza, l-Italja, il-Polonja u 
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Spanja, 

 – l-ammissjoni ta’ ëittadini tal-Istati Uniti 
biex li jeŜerëitaw l-attività ta’ avukat fl-
Istati Membri tal-UE,  

 – l-aëëess għas-suq tas-servizzi tal-
enerāija IrlandiŜ, 

 – restrizzjonijiet fuq il-pussess barrani tal-
proprjetà f’êipru, 

 – restrizzjonijiet fuq il-kisba ta’ sehem ta’ 
kontroll fi 11-il settur tan-negozju fi 
Franza, kif ukoll il-fond ta’ investiment 
strateāiku FranëiŜ u l-mudell tal-golden 
share, 

 – kriterji ta’ kontenut lokali għal inëentivi 
fiskali fil-Greëja, 

 – l-iskema ta’ inëentivi Taljana għall-
produzzjoni tal-enerāija solari 
fotovoltajka fl-Italja li tirrikjedi 
komponenti prodotti fl-UE, 

 – għadd pjuttost kbir ta’ regolamenti tal-
UE u tal-Istati Membri dwar l-akkwist 
pubbliku, inkluŜ ir-regolament dwar l-
aëëess għas-suq; 

 ifakkar lill-Kummissjoni dwar il-
limitazzjonijiet tal-kompetenzi tagħha fin-
negozjati u dwar l-importanza li tosserva 
l-prinëipju ta’ sussidjarjetà; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/19 

Emenda  19 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2013 

Vital Moreira 

f’isem il-Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali 

Negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerë u l-investiment 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 16 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

16. Jilqa' b'sodisfazzjon, b'mod 
partikolari, ir-rakkomandazzjoni tal-
HLWG lill-UE u lill-Istati Uniti biex 
jindirizzaw l-aspetti ambjentali u tax-
xogħol għal dak li għandu x'jaqsam mal-
kummerë u mal-iŜvilupp sostenibbli; iqis li 
l-esperjenza minn ftehimiet kummerëjali 

preëedenti tal-UE u l-impenji li ilhom 

jeŜistu bejn l-UE u l-Istati Uniti għandhom 

jitqiesu biex jissaħħu l-iŜvilupp u l-infurzar 

tal-liāijiet u l-politiki fl-oqsma tax-xogħol 

u tal-ambjent u biex jiāu promossi l-

istandards ewlenin u l-punti ta' riferiment 

stipulati mill-Organizzazzjoni Dinjija tax-

Xogħol (ILO), kif ukoll impjiegi diëenti u 

Ŝvilupp sostenibbli; jinkoraāāixxi l-

armonizzazzjoni tal-istandards tar-

Responsabbiltà Soëjali Korporattiva 

(RSK); jirrikonoxxi li l-ilħiq ta' standards 

komuni x'aktarx jippreŜenta sfidi kemm 

tekniëi kif ukoll politiëi, u jenfasizza li l-

għan komuni għandu jkun li jiāi Ŝgurat li 

ma jkun hemm ebda tnaqqis fl-

ambizzjonijiet ambjentali; 

16. Itenni li kapitolu b’saħħtu dwar id-
drittijiet ambjentali u tax-xogħol huwa 
prekundizzjoni għal kwalunkwe 
approvazzjoni mill-Parlament; iqis li l-
esperjenza minn ftehimiet kummerëjali 

preëedenti tal-UE u l-impenji li ilhom 

jeŜistu bejn l-UE u l-Istati Uniti għandhom 

jitqiesu biex jissaħħu l-iŜvilupp u l-infurzar 

tal-liāijiet u l-politiki fl-oqsma tax-xogħol 

u tal-ambjent u biex jiāu promossi l-

istandards ewlenin u l-punti ta' riferiment 

stipulati mill-Organizzazzjoni Dinjija tax-

Xogħol (ILO), kif ukoll impjiegi deëenti u 

Ŝvilupp sostenibbli; jinkoraāāixxi l-

armonizzazzjoni tal-istandards tar-

Responsabbiltà Soëjali Korporattiva 

(RSK); jirrikonoxxi li l-ilħuq ta' standards 

komuni x'aktarx jippreŜenta sfidi kemm 

tekniëi kif ukoll politiëi, u jenfasizza li l-

għan komuni għandu jkun li jiāi Ŝgurat li 

ma jkun hemm ebda tnaqqis fl-

ambizzjonijiet ambjentali; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/20 

Emenda  20 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2013 

Vital Moreira 

f’isem il-Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali 

Negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerë u l-investiment 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 16a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  16a. Jisħaq fuq il-fatt li jekk il-Kunsill ma 
jistabbilixxix skeda ta' Ŝmien ëara u jekk 
ma jinkludix l-aspetti li āejjin fid-direttivi 
ta' negozjar tal-Kummissjoni, dan se jkun 
partikolarment ta' ħsara għall-persuni li 
jinsabu fl-UE: 

 – riŜultati konkreti u li jistgħu jitkejlu 
mill-Gvern tal-Istati Uniti dwar l-NTMs 
bl-għan li jiāu eliminati l-miŜuri li ma 
jkunux neëessarji jew li għadda 
Ŝmienhom, bħall-Jones Act, li jostakolaw 
il-kummerë bejn l-UE u l-Istati Uniti (il-
Kummissjoni għandha tirrapporta 
regolarment dwar il-progress f’dan il-
qasam lill-Kunsill u lill-Parlament), 

 – l-eliminazzjoni ta’ NTMs eŜistenti fis-
settur tal-karozzi bħall-"Att Amerikan 
dwar it-Tikkettar tal-Karozzi" jew il-
klassifikazzjoni baxxa ta' ëetan tad-diŜil 
fl-Istati Uniti, u l-ħtiāijiet ta' 
ëertifikazzjoni doppja li jirriŜultaw mis-
Sħubija bejn id-Dwana u l-Kummerë 
Kontra t-TerroriŜmu (C-TPAT); 

 – l-inkoraāāiment lill-Kummissjoni u lill-
Gvern tal-Istati Uniti biex jestendu l-
kooperazzjoni tagħhom fir-rigward ta’ 
standards tas-sikurezza u kwistjonijiet 
ambjentali f’WP29, 

 – skeda għat-tnaqqis gradwali tat-tariffi 
sensittivi fl-UE sabiex l-industriji tal-UE 
jkollhom ëans biŜŜejjed jadattaw għal 
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iktar kompetizzjoni, 
 – miŜuri ta’ salvagwardja bilaterali 

effettivi biex jipprevjenu Ŝieda fl-
importazzjonijiet li tikkawŜa, jew thedded 
li tikkawŜa, ħsara sejra lis-setturi 
ekonomiëi tal-UE jew tal-Istati Uniti, 
speëjalment f’setturi sensittivi bħall-
industriji tal-karozzi u tal-elettronika u l-
industrija tal-prodotti agrikoli, 

 – miŜuri attivi biex jappoāāaw l-
integrazzjoni tal-SMEs fis-suq trans-
Atlantiku, 

 – referenzi għal standards u dixxiplini 
internazzjonali tas-saħħa u tas-saħħa tal-
pjanti, b’mod partikolari dawk stabbiliti 
mill-Codex Alimentarius, l-
Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-
Annimali (OIE) u l-Konvenzjoni 
Internazzjonali għall-Protezzjoni tal-
Pjanti (IPPC), 

 – kapitolu dwar il-miŜuri sanitarji u 
fitosanitarji li ma jippreāudikax l-
istandards tal-UE u li jirrispetta bis-sħiħ 
ir-rifjut mill-maāāoranza kbira taë-
ëittadini tal-UE ta’ organiŜmi 
āenetikament modifikati, tal-
iskulurizzazzjoni tat-tiāieā u tal-
ikklownjar tal-annimali, 

 – miŜuri infurzabbli għall-protezzjoni tal-
IĀ, 

 – kapitolu dwar l-akkwist pubbliku li 
jipprovdi għall-eskluŜjoni tal-akkwist fl-
amministrazzjoni fil-livell lokali, fil-
qasam tal-utilitajiet pubbliëi u fil-qasam 
tad-difiŜa u s-sigurtà, u kapitolu li ma 
jikkontradixxix ir-rekwiŜiti ta’ 
lokalizzazzjoni fl-akkwist pubbliku, 

 – kapitolu solidu u ambizzjuŜ dwar l-
iŜvilupp sostenibbli li jmur tassew lil hinn 
minn standards ewlenin tax-xogħol 
(inkluŜi l-erba' konvenzjonijiet ta' 
prijorità tal-ILO għall-pajjiŜi 
industrijalizzati), li jinkludi l-istabbiliment 
ta’ forum tas-soëjetà ëivili li jwettaq 
monitoraāā u jikkummenta dwar l-
implimentazzjoni tal-kapitolu u l-
implimentazzjoni effettiva ta' ftehimiet 
multilaterali dwar l-ambjent, il-
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protezzjoni tal-klima, il-benessri tal-
annimali u l-konservazzjoni tad-diversità 
bijoloāika, u li m'għandux jiāi eskluŜ 
mill-mekkaniŜmu ta' soluzzjoni għat-
tilwim, inkluŜa l-possibbiltà ta' 
sospensjoni tal-ftehim; 
 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/21 

Emenda  21 

Helmut Scholz 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2013 

Vital Moreira 

f’isem il-Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali 

Negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerë u l-investiment 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 16b (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  16b. Itenni l-fehma tiegħu li ftehimiet tal-
UE ma’ membri tal-OECD - bħal fil-kaŜ 
tal-Ftehim bejn l-UE u l-Korea – 
m’għandhomx jipprovdu għal soluzzjoni 
għat-tilwim bejn l-investitur u l-istat; 
jenfasizza l-fehma tiegħu li Ŝ-Ŝewā 
partijiet kontraenti involuti fit-TTIP 
għandhom sistemi legali nazzjonali 
kompetenti, newtrali u effikaëi ħafna; 
jistieden lill-Kunsill jeskludi n-negozjar 
dwar is-soluzzjoni għat-tilwim bejn l-
investitur u l-istat mill-mandat; jistieden 
lill-Kunsill iëekken il-kamp ta’ 
applikazzjoni tat-test dwar il-protezzjoni 
tal-investimenti f’termini ta’ ftehim għal 
investimenti li jkunu saru wara d-dħul fis-
seħħ tal-ftehim; jistieden lill-Kunsill 
jissostitwixxi l-kunëett ta' trattament āust 
u ekwu fil-mandat b'referenza għad-dritt 
internazzjonali konswetudinarju;  
jistieden lill-Kunsill iħassar il-kunëett ta’ 
esproprjazzjoni indiretta mill-mandat; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/22 

Emenda  22 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2013 

Vital Moreira 

f’isem il-Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali 

Negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerë u l-investiment 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 21 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

21. Ifakkar fil-ħtieāa ta' kuntatt proattiv u 

involviment kontinwu u trasparenti mill-

Kummissjoni ma' firxa wiesgħa ta' partijiet 

interessati, inkluŜi rappreŜentanti tan-

negozji, ta' organizzazzjonijiet ambjentali, 

tal-bdiewa, tal-ħaddiema u oħrajn, tul il-

proëess kollu tan-negozjati, biex jiāu 

Ŝgurati diskussjonijiet ibbaŜati fuq il-fatti, 

tiŜdied il-fiduëja fin-negozjati, jinkiseb 

kontribut proporzjonat minn diversi naħat u 

jitrawwem l-appoāā pubbliku billi jitqiesu 

l-preokkupazzjonijiet tal-partijiet 

interessati; jinkoraāāixxi lill-partijiet 

interessati kollha jipparteëipaw b'mod attiv 

u jressqu inizjattivi u informazzjoni 

rilevanti għan-negozjati;  

21. Ifakkar fil-ħtieāa għal kuntatt proattiv u 

involviment kontinwu u trasparenti mill-

Kummissjoni mal-pubbliku āenerali u ma' 
firxa wiesgħa ta' partijiet interessati, 

inkluŜi rappreŜentanti tan-negozji, ta' 

organizzazzjonijiet ambjentali, tal-bdiewa, 

tal-ħaddiema u oħrajn, tul il-proëess kollu 

tan-negozjati, biex jiāu Ŝgurati 

diskussjonijiet ibbaŜati fuq il-fatti, tiŜdied 

il-fiduëja fin-negozjati, jinkiseb kontribut 

proporzjonat minn diversi naħat u 

jitrawwem l-appoāā pubbliku billi jitqiesu 

l-preokkupazzjonijiet tal-partijiet 

interessati; jinkoraāāixxi lill-partijiet 

interessati kollha jipparteëipaw b'mod attiv 

u jressqu inizjattivi u informazzjoni 

rilevanti għan-negozjati; jinkoraāāixxi l-
formazzjoni tal-opinjoni pubblika u 
jħeāāeā sabiex il-preokkupazzjonijiet li 
jirriŜultaw jiāu kkunsidrati bis-serjetà; 
jitlob, għalhekk, biex ikun hemm l-ogħla 
grad possibbli ta' trasparenza għad-
dokumenti tan-negozjati;  

Or. en 

 

 

 


