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Paragrafu 10a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  10a. Jistieden lill-Kummissjoni 

tikkonċentra n-negozjati mat-Tuneżija fuq 

aspetti tal-aċċess għas-suq li jistgħu jkunu 

ta’ benefiċċju immedjat għall-ekonomija 

Tuneżina; jistenna, għalhekk, li n-

negozjati mat-Tuneżija jiddevjaw mill-

proċedura standard għan-negozjati tad-

DCFTA kif applikata fil-każ tal-Marokk u 

l-Pajjiżi tal-Viċinat tal-Lvant; 

jissuġġerixxi li l-punti ta' negozjati 

standard tad-DCFTA li m’għandhom l-

ebda impatt immedjat fuq il-prestazzjoni 

tal-esportazzjoni tat-Tuneżija fis-swieq 

tal-UE jkunu soġġetti għal klawżoli 

rendez-vous; 
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Paragrafu 42 a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  42a. Iqis li huwa importanti li l-investituri 

barranin jiġu trattati b’mod 

nondiskriminatorju u jkollhom 

opportunità ġusta li jfittxu u jiksbu 

rimedju għall-ilmenti, filwaqt li ma 

jibbenefikawx minn aktar drittijiet 

sostanzjali jew proċedurali mill-investituri 

domestiċi; jeskludi l-inklużjoni ta’ 

mekkaniżmu speċjali ta’ arbitraġġ bejn l-

investitur u l-istat fil-ftehim finali; 
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Paragrafu 50 
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50. Jesprimi x-xewqa tiegħu li l-ftehim 

jinkludi kapitolu ambizzjuż dwar is-setturi 

tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, 

fosthom ir-rikonoxximent u l-protezzjoni 

msaħħa tal-indikazzjonijiet ġeografiċi, biex 

jiġu żgurati rikonoxximent sħiħ u komplut 

tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-Unjoni 

Ewropea u tat-Tuneżija, it-traċċabilità tal-

prodotti kkonċernati u l-protezzjoni tal-

għarfien espert tal-manifatturi;  

50. Jesprimi x-xewqa tiegħu li l-ftehim 

jinkludi r-rikonoxximent u l-protezzjoni 

msaħħa tal-indikazzjonijiet ġeografiċi, biex 

jiġu żgurati rikonoxximent sħiħ u komplut 

tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-Unjoni 

Ewropea u tat-Tuneżija, it-traċċabilità tal-

prodotti kkonċernati u l-protezzjoni tal-

għarfien espert tal-manifatturi; jemmen li 

kapitolu aktar ambizzjuż dwar id-drittijiet 

ta’ proprjetà intellettwali għandu jiġi 

indirizzat fi stadju ulterjuri tal-

koperazzjoni ekonomika; 

Or. en 

 

 


