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20.5.2013 B7-0187/26 

Emenda  26 

Reinhard Bütikofer 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2013 

Vital Moreira 

f’isem il-Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali 
dwar in-negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerë u l-investiment 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 3a (ādid) 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

.. 3a. Jemmen li l-karattru tas-Sħubija 
Trans-Atlantika prevista fil-qasam tal-
Kummerë u tal-Investimenti (TTIP) tmur 
ferm lil hinn minn ftehimiet kummerëjali 
bilaterali eŜistenti tal-UE u għalhekk 
tirrikjedi l-ogħla livell ta' trasparenza u l-
involviment attiv tal-partijiet interessati 
kollha, f'kull stadju tan-negozjati; jitlob 
għalhekk li jitwaqqaf korp konsultattiv 
tal-partijiet interessati li jirrappreŜenta, 
b'mod ugwali, kemm l-interessi 
kummerëjali kif ukoll dawk mhux 
kummerëjali, inkluŜi organizzazzjonijiet 
tal-konsumaturi, tal-ħaddiema, 
ambjentali u oħrajn ta' interess pubbliku, 
u li dan il-korp jinŜamm infurmat 
kontinwament u b'mod sħiħ mill-
Kummissjoni dwar in-negozjati li jkunu 
għaddejjin; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/27 

Emenda  27 

Reinhard Bütikofer 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2013 

Vital Moreira 

f’isem il-Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali 
dwar in-negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerë u l-investiment 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 6 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

6. Jaqbel mal-opinjoni skont liema, 
minħabba t-tariffi medji baxxi diāà 
eŜistenti, is-soluzzjoni biex jiāi Ŝblukkat il-
potenzjal tar-relazzjoni trans-Atlantika 
tinsab fit-tegħlib tal-ONT, li jikkonsistu 
prinëipalment fi proëeduri doganali, 
standards tekniëi u restrizzjonijiet 
regolatorji interni; isostni l-objettiv 
propost mill-HLWG biex nersqu 
progressivament lejn suq trans-Atlantiku 
saħansitra aktar integrat; 

6. Jargumenta li, minħabba t-tariffi medji 
baxxi diāà eŜistenti, il-konëentrazzjoni fuq 
it-tnaqqis tal-ONT se tipproduëi benefiëëji 
kbar biss jekk il-miri ewlenin ikunu l-
proëeduri doganali u, fir-rigward tar-
restrizzjonijiet regolatorji interni, dawk 
biss li mhumiex ibbaŜati fuq il-valur; 
jisħaq li ħafna restrizzjonijiet regolatorji 
għandhom l-għeruq tagħhom f'diverāenzi 
trans-Atlantiëi rigward standards tas-
saħħa, tas-sikurezza u ambjentali, u r-
rwol tal-istat; iqis li viŜjoni ambizzjuŜa 
komuni tal-ħtiāijiet soëjali u ambjentali 
futuri tas-sistema ekonomika globali hija 
ëentrali biex jiāi Ŝblukkat il-potenzjal tar-
relazzjoni trans-Atlantika; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/28 

Emenda  28 

Reinhard Bütikofer 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2013 

Vital Moreira 

f’isem il-Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali 
dwar in-negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerë u l-investiment 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 7a (ādid) 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  7a. Jirrimarka li l-livell ta' ambizzjoni 
rigward id-drittijiet tax-xogħol u l-
protezzjoni tas-saħħa huwa modest wisq 
fir-rapport finali tal-HLWG; jikkritika 
wkoll il-livell limitat ta’ ambizzjoni 
rigward l-istandardizzazzjoni armonizzata 
għal teknoloāiji āodda emerāenti; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/29 

Emenda  29 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2013 

Vital Moreira 

f’isem il-Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali 
dwar in-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 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; iqis li fid-dawl tas-sistemi 
āudizzjarji domestiëi li jiffunzjonaw sew u 
s-sistemi sodi ta' protezzjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà taŜ-Ŝewāt isħab, mhux 
neëessarju li jiāu adottati dispoŜizzjonijiet 
speëjali għall-protezzjoni tal-investituri; 
jistieden lill-Kunsill ma jagħtix aktar 
drittijiet lill-investituri tal-Istati Uniti milli 
jagħti lil investituri domestiëi, u jeskludi l-
għaŜla ta’ soluzzjoni ta’ tilwim bejn 
investitur u l-Istat mill-mandat ta’ 
nnegozjar; 

Or. en 
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Emenda  30 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2013 

Vital Moreira 

f’isem il-Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali 
dwar in-negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerë u l-investiment 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 12 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

12. Jenfasizza li l-proprjetà intellettwali 
hija waħda mill-ixpruni tal-innovazzjoni u 
tal-ħolqien u hija pilastru tal-ekonomija 
bbaŜata fuq l-għarfien, u li l-ftehim għandu 
jinkludi protezzjoni b'saħħitha għal oqsma 
ddefiniti b'mod preëiŜ u ëar tad-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali (IPRs), inkluŜi l-
indikazzjonijiet āeografiëi, u għandu jkun 
konsistenti ma' ftehimiet internazzjonali 
eŜistenti; jemmen li s-setturi l-oħra ta' 
diverāenza relatati mal-IPRs għandhom 
ikunu solvuti konformement mal-
istandards internazzjonali ta' protezzjoni; 

12. Jenfasizza li l-proprjetà intellettwali 
hija waħda mill-ixpruni tal-innovazzjoni u 
tal-ħolqien u hija pilastru tal-ekonomija 
bbaŜata fuq l-għarfien, u li l-ftehim għandu 
jinkludi protezzjoni b'saħħitha għal oqsma 
ddefiniti b'mod preëiŜ u ëar tad-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali (IPR), inkluŜi l-
indikazzjonijiet āeografiëi, u għandu jkun 
konsistenti ma' ftehimiet internazzjonali 
eŜistenti; ifakkar li l-protezzjoni tal-IPR 
hija qasam fejn hemm diverāenzi trans-
Atlantiëi profondi u li jirrikjedi ftehim 
minn qabel dwar id-definizzjoni vera u 
proprja tal-kamp tas-suāāett u dwar l-
eëëezzjonijiet u l-limitazzjonijiet li 
għandhom japplikaw; jemmen li s-setturi 
l-oħra ta' diverāenza relatati mal-IPR 
għandhom ikunu solvuti konformement 
mal-istandards internazzjonali ta' 
protezzjoni; 

Or. en 



 

AM\936827MT.doc  PE509.811v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 
20.5.2013 B7-0187/31 
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Yannick Jadot, Franziska Keller, Judith Sargentini 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2013 

Vital Moreira 

f’isem il-Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali 
dwar in-negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerë u l-investiment 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 13 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

13. Iqis li l-ftehim għandu jiggarantixxi 
rispett sħiħ għall-istandards tad-drittijiet 
fundamentali tal-UE; itenni l-appoāā 
tiegħu għal livell għoli ta' protezzjoni tad-
data personali, ħaāa li għandha tkun ta' 
benefiëëju għall-konsumaturi fuq iŜ-Ŝewā 
naħat tal-Atlantiku; iqis li l-ftehim għandu 
jikkunsidra d-dispoŜizzjonijiet tal-Ftehim 
Āenerali dwar il-Kummerë fis-Servizzi 
(GATS) dwar il-protezzjoni tad-data 
personali; 

13. Iqis li l-ftehim għandu jiggarantixxi 
rispett sħiħ għall-istandards tad-drittijiet 
fundamentali tal-UE; iqis li l-ftehim 
għandu jirrispetta b'mod sħiħ ir-regoli 
dwar il-protezzjoni tad-data tal-UE, 
inkluŜi r-regoli dwar trasferimenti 
internazzjonali, u għandu jinkludi 
eŜenzjoni fir-rigward tal-protezzjoni tad-
data b’referenza għall-Artikolu XIV tal-
Ftehim Āenerali dwar il-Kummerë fis-
Servizzi (GATS); 

Or. en 
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Emenda  32 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2013 

Vital Moreira 

f’isem il-Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali 
dwar in-negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerë u l-investiment 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 14a (ādid) 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  14a. Jistieden lill-Kunsill jeskludi b'mod 
espliëitu s-servizzi pubbliëi ta' interess 
āenerali mill-mandat ta' nnegozjar; 

Or. en 
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Emenda  33 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2013 

Vital Moreira 

f’isem il-Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali 
dwar in-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. 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; jitlob lill-
Kunsill jafferma fil-mandat ta’ nnegozjar 
il-libertà taŜ-Ŝewāt isħab li jadottaw u 
jinfurzaw standards ogħla tas-saħħa u 
ambjentali minn dawk meħtieāa minn 
ftehim, anke jekk ikunu bbaŜati fuq 
evidenza xjentifika insuffiëjenti, u li 
jaffermaw li tali miŜuri ma jistgħux jiāu 
kkontestati skont it-termini tal-ftehim; 



 

AM\936827MT.doc  PE509.811v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

Or. en 



 

AM\936827MT.doc  PE509.811v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 
20.5.2013 B7-0187/34 

Emenda  34 

Yannick Jadot, Franziska Keller, 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2013 

Vital Moreira 

f’isem il-Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali 
dwar in-negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerë u l-investiment 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 17 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

17. Jenfasizza s-sensittività ta' ëerti oqsma 
ta' negozjati, bħas-settur agrikolu, fejn il-
perëezzjonijiet fir-rigward tal-OrganiŜmi 
Āenetikament Modifikati (OĀM), tal-
klonazzjoni u tas-saħħa tal-konsumaturi 
għandhom it-tendenza li juru diverāenza 
bejn l-Istati Uniti u l-UE; jara opportunità 
fil-koopeerazzjoni msaħħa fil-kummerë 
agrikolu, u jenfasizza l-importanza ta' eŜitu 
ambizzjuŜ u bbilanëjat f'dan il-qasam; 
jenfasizza li l-ftehim m'għandux idgħajjef 
il-valuri fundamentali ta' naħa jew oħra, 
pereŜempju l-prinëipji tal-prekawzjoni fl-
UE; jistieden lill-Istati Uniti tneħħi l-
projbizzjoni tagħha fir-rigward tal-
importazzjoni ta' prodotti taë-ëanga mill-
UE, bħala miŜura għall-bini tal-fiduëja;  

17. Jenfasizza s-sensittività ta' ëerti oqsma 
ta' negozjati, bħas-settur agrikolu, fejn il-
perëezzjonijiet fir-rigward tal-OrganiŜmi 
Āenetikament Modifikati (OĀM), tal-
klonazzjoni u tas-saħħa tal-konsumaturi 
għandhom it-tendenza li juru diverāenza 
bejn l-Istati Uniti u l-UE; jistieden lill-
Kunsill jiddikjara b'mod ëar fil-mandat li 
l-leāiŜlazzjoni eŜistenti dwar l-OĀM fl-
UE, u l-prinëipju ta' prekawzjoni rilevanti 
għall-implimentazzjoni ta' din il-
leāiŜlazzjoni dwar l-OĀM, mhumiex 
suāāetti għal negozjati; jara opportunità 
fil-koopeerazzjoni msaħħa fil-kummerë 
agrikolu, u jenfasizza l-importanza ta' eŜitu 
ambizzjuŜ u bbilanëjat f'dan il-qasam; 
jenfasizza li l-ftehim m'għandux idgħajjef 
il-valuri fundamentali ta' naħa jew oħra, 
pereŜempju l-prinëipji tal-prekawzjoni fl-
UE; jistieden lill-Istati Uniti tneħħi l-
projbizzjoni tagħha fir-rigward tal-
importazzjoni ta' prodotti taë-ëanga mill-
UE, bħala miŜura għall-bini tal-fiduëja; 

Or. en 
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Yannick Jadot, Franziska Keller 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2013 

Vital Moreira 

f’isem il-Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali 
dwar in-negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerë u l-investiment 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 18 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

18. Jenfasizza li s-servizzi finanzjarji 
għandhom jiāu inkluŜi fin-negozjati dwar 
it-TTIP, u jitlob f'dan il-kuntest li tingħata 
attenzjoni partikolari lill-ekwivalenza, lir-
rikonoxximent reëiproku, lill-konverāenza 
u lill-extraterritorjalità, peress li dawn 
huma kunsiderazzjonijiet ëentrali għaŜ-
Ŝewā naħat; jenfasizza li konverāenza lejn 
qafas regolatorju finanzjarju komuni bejn l-
Istati Uniti u l-UE tkun ta' benefiëëju; 
jenfasizza li filwaqt li l-aëëess għas-suq 
għandu jitqies bħala pass poŜittiv, il-
proëessi superviŜorji prudenzjali huma 
vitali biex tinkiseb konverāenza xierqa; 
jenfasizza li l-impatt negattiv tal-
extraterritorjalità għandu jiāi minimizzat u 
m'għandux jitħalla jippreāudika approëë 
konsistenti fir-rigward tar-
regolamentazzjoni tas-servizzi finanzjarji; 

18. Jenfasizza li s-servizzi finanzjarji 
għandhom jiāu inkluŜi fin-negozjati dwar 
it-TTIP, u jitlob f'dan il-kuntest li tingħata 
attenzjoni partikolari lill-ekwivalenza, lir-
rikonoxximent reëiproku, lill-konverāenza 
u lill-extraterritorjalità, peress li dawn 
huma kunsiderazzjonijiet ëentrali għaŜ-
Ŝewā naħat; jenfasizza li konverāenza lejn 
qafas regolatorju finanzjarju komuni bejn l-
Istati Uniti u l-UE tkun ta' benefiëëju; 
jenfasizza li filwaqt li l-aëëess għas-suq 
għandu jitqies bħala pass poŜittiv, il-
proëessi superviŜorji prudenzjali huma 
vitali biex tinkiseb konverāenza xierqa; 
jenfasizza li l-impatt negattiv tal-
extraterritorjalità għandu jiāi minimizzat u 
m'għandux jitħalla jippreāudika approëë 
konsistenti fir-rigward tar-
regolamentazzjoni tas-servizzi finanzjarji; 
jitlob lill-Kunsill jafferma fil-mandat ta’ 
nnegozjar il-libertà taŜ-Ŝewāt isħab li 
jadottaw regolamenti dwar l-
istituzzjonijiet finanzjarji u t-
tranŜazzjonijiet finanzjarji li jkunu aktar 
sodi minn dawk meħtieāa minn ftehim, u 
jafferma li tali miŜuri ma jistgħux jiāu 
kkontestati skont it-termini tal-ftehim; 

Or. en 
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Emenda  36 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0187/2013 

Vital Moreira 

f’isem il-Kumitat għall-Kummerë Internazzjonali 
dwar in-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. Jistieden lill-Kunsill jasal għal ftehim 
mal-Istati Uniti dwar it-trasparenza tan-
negozjati, speëjalment rigward il-
pubblikazzjoni fil-waqt tal-abbozzi tat-testi 
fl-istadji kollha tan-negozjati; 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; 
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  21a. Jistieden lill-Kunsill jippubblika l-
mandat ta' nnegozjar finali, bħala sinjal 
ta' spirtu ādid ta' trasparenza fin-
negozjati kummerëjali; 

Or. en 

 
 


