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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi ġuridika proposta mill-abbozz ta' 
att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet ġodda tat-testi huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. Il-
partijiet imħassra tat-test huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati. Is-sostituzzjoni tintwera billi jiġi indikat permezz tat-tipa korsiva u 
grassa t-test il-ġdid u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolament (UE) Nru 654/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-eżerċizzju 
tad-drittijiet tal-Unjoni għall-applikazzjoni u l-infurzar ta' regoli kummerċjali 
internazzjonali
(COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2019)0623),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C9-0197/2019),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali 
(A9-0000/2020),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Is-servizzi u d-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali għandhom parti 
importanti u li qiegħda tikber fil-kummerċ 
globali u huma koperti mill-ftehimiet 
kummerċjali internazzjonali, inklużi 
ftehimiet reġjonali jew bilaterali tal-UE. 
Għalhekk jenħtieġ li s-servizzi u d-
drittijiet ta' proprjetà intellettwali jiġu 
inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni tal-
miżuri ta' politika kummerċjali li jistgħu 
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jittieħdu mill-Unjoni u li bħalissa huma 
limitati għall-prodotti u l-akkwist 
pubbliku. Din l-estensjoni għandha 
tippermetti li r-Regolament isir aktar 
koerenti u effikaċi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Bħalissa, ir-Regolament (UE) Nru 654/2014 huwa limitat għat-teħid ta' ċerti miżuri fl-oqsma 
tal-prodotti u l-akkwist pubbliku. Ma tista' tittieħed ebda azzjoni f'oqsma oħra bħas-servizzi u 
l-proprjetà intellettwali.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 7b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7b. Fid-dawl ta' eskalazzjoni fit-
tensjonijiet kummerċjali internazzjonali u 
fil-kuntest tal-kriżi fid-WTO, l-Unjoni 
għandha tkun tista' tirreaġixxi malajr fil-
każ ta' miżuri unilaterali u illegali 
meħuda kontriha. Huwa għalhekk xieraq 
li l-Unjoni tkun tista' timponi miżuri f'każ 
ta' ksur ċar tar-regoli tad-dritt 
internazzjonali minn pajjiż terz kontriha u 
li jkun ta' dannu għall-interessi 
kummerċjali tagħha.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li tissaħħaħ il-kapaċità ta' reazzjoni tal-Unjoni Ewropea f'każ ta' miżura illegali 
meħuda kontriha. Din l-azzjoni għandha ssaħħaħ in-natura ta' deterrent tar-Regolament, 
filwaqt li tiżgura rispons immedjat tal-UE u l-interessi tagħha. Madankollu, huwa importanti 
li jiġi mfakkar li l-impożizzjoni ta' miżuri proporzjonati għandha tintuża biss bħala l-aħħar 
rimedju.
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Fl-aħħar nett, il-klawsola ta' 
rieżami tar-Regolament (UE) 
Nru 654/2014 għandha tiġġedded għal 
perjodu ieħor ta' ħames snin u għandha 
tkopri l-applikazzjoni tal-emenda proposta.

(9) Fl-aħħar nett, il-klawżola ta' 
rieżami tar-Regolament (UE) 
Nru 654/2014 għandha wkoll tkopri l-
applikazzjoni tal-emenda proposta.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-data tal-1 ta' Marzu 2025 proposta mill-Kummissjoni hija wisq 'l bogħod. Ir-rieżami tar-
Regolament għandu jsir fi stadju bikri, matul il-mandat attwali tal-Parlament Ewropew, biex 
jiġu magħrufa r-riżultati tal-implimentazzjoni tiegħu u l-aġġustamenti li għandhom isiru.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Regolament (UE) Nru 654/2014
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b

Test attwali Emenda

-1) Fl-Artikolu 1, il-punt (b) huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

b) jiġu riekwilibrati l-konċessjonijiet 
jew obbligi oħra fir-relazzjonijiet 
kummerċjali ma' pajjiżi terzi, meta t-
trattament tal-importazzjoni mogħti lill-
merkanzija mill-Unjoni jinbidel b'mod li 
jaffettwa l-interessi tal-Unjoni.

b) jiġu riekwilibrati l-konċessjonijiet 
jew obbligi oħra fir-relazzjonijiet 
kummerċjali ma' pajjiżi terzi, meta t-
trattament tal-importazzjoni mogħti lill-
merkanzija jew is-servizzi mill-Unjoni 
jinbidel b'mod li jaffettwa l-interessi tal-
Unjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

 Għandu jiġi ċċarat li t-trattament tas-servizzi jista' wkoll jinbidel. 
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 654/2014
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test attwali Emenda

-1a. Fl-Artikolu 2, il-punt (b) huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

b) "konċessjonijiet jew obbligi oħra" 
tfisser konċessjonijiet tariffarji jew 
kwalunkwe benefiċċju ieħor li l-Unjoni 
tkun impenjat ruħha li tapplika fil-
kummerċ tagħha ma' pajjiżi terzi bis-saħħa 
ta' ftehimiet kummerċjali internazzjonali li 
għalihom hija parti;

b) "konċessjonijiet jew obbligi oħra" 
tfisser konċessjonijiet tariffarji, impenji fil-
qasam tas-servizzi, obbligi relatati ma' 
aspetti relatati mad-drittijiet ta' proprjetà 
intellettwali li jaffettwaw il-kummerċ jew 
kwalunkwe benefiċċju ieħor li l-Unjoni 
tkun impenjat ruħha li tapplika fil-
kummerċ tagħha ma' pajjiżi terzi bis-saħħa 
ta' ftehimiet kummerċjali internazzjonali li 
għalihom hija parti;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tas-servizzi u tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali fil-lista ta' miżuri ta' politika 
kummerċjali tal-Unjoni, ser tippermetti li tissaħħaħ il-kredibbiltà u d-deterrenza tar-
Regolament. Għalhekk jeħtieġ li d-definizzjoni tiġi modifikata.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 654/2014
Artikolu 3 – punt d

Test attwali Emenda

1a.  Fl-Artikolu 3, il-punt (d) huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

d) f'każijiet ta' modifika tal-
konċessjonijiet minn membru tad-WTO 
skont l-Artikolu XXVIII tal-GATT 1994, 
fejn l-ebda aġġustament ta' kumpens ma 
kien miftiehem.

d) f'każijiet ta' modifika tal-
konċessjonijiet jew impenji minn membru 
tad-WTO skont l-Artikolu XXVIII tal-
GATT 1994 jew l-Artikolu XXI tal-GATS, 
fejn l-ebda aġġustament ta' kumpens ma 
kien miftiehem.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li jistgħu jsiru modifiki wkoll fil-konċessjonijiet jew fl-impenji tal-qasam 
tas-servizzi.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 654/2014
Artikolu 3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Fl-Artikolu 3, jiddaħħal il-punt li 
ġej:
e) f'każ li pajjiż terz jadotta miżuri ta' 
politika kummerċjali li jikkostitwixxu 
ksur ċar tad-dritt internazzjonali u li 
jkunu ta' dannu serju għall-interessi 
kummerċjali tal-Unjoni; 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-UE ssaħħaħ l-għodod tagħha biex tirreaġixxi għal kwalunkwe miżura unilaterali u 
illegali meħuda kontriha minn pajjiż terz, filwaqt li tagħmel ħsara lill-interessi tagħha. L-UE 
għandu jkollha l-possibbiltà timponi l-miżuri ta' politika kummerċjali previsti fl-Artikolu 5 
f'każ ta' ksur ċar tar-regoli tad-dritt internazzjonali minn pajjiż terz kontriha. Dawn il-miżuri 
għandhom ikunu temporanji u jiżguraw is-salvagwardja tad-drittijiet tal-Unjoni.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 654/2014
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt ba

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) fejn jittieħdu miżuri li jirrestrinġu l-
kummerċ ma' pajjiż terz f'sitwazzjonijiet 
taħt l-Artikolu 3(aa) jew l-Artikolu 3(bb), 
tali miżuri għandhom ikunu proporzjonati 

(ba) fejn jittieħdu miżuri li jirrestrinġu l-
kummerċ ma' pajjiż terz f'sitwazzjonijiet 
taħt l-Artikolu 3(aa), l-Artikolu 3(ba), jew 
il-punt (e) tali miżuri għandhom ikunu 
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għall-annullament jew ħsara tal-interessi 
kummerċjali tal-Unjoni kkawżati mill-
miżuri ta' dak il-pajjiż terz;"

proporzjonati għall-annullament jew ħsara 
tal-interessi kummerċjali tal-Unjoni 
kkawżati mill-miżuri ta' dak il-pajjiż terz;"

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-impożizzjoni ta' miżuri għandha tkun immirata u proporzjonata, filwaqt li għandha tintuża 
biss bħala l-aħħar rimedju. 

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 654/2014
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt d

Test attwali Emenda

2a. Fl-Artikolu 4(2), il-punt (d) huwa 
sostitwit b'dan li ġej: 

d) fejn konċessjonijiet ikunu rtirati 
mill-kummerċ ma' pajjiż terz b'konnessjoni 
mal-Artikolu XXVIII tal-GATT 1994 u l-
Ftehim relatat 5, huma għandhom ikunu 
sostanzjalment ekwivalenti għall-
konċessjonijiet modifikati jew irtirati minn 
dak il-pajjiż terz, skont it-termini stabbiliti 
fl-Artikolu XXVIII tal-GATT 1994 u l-
Ftehim relatat.

d) fejn konċessjonijiet jew impenji 
ikunu modifikati u rtirati mill-kummerċ 
ma' pajjiż terz b'konnessjoni mal-
Artikolu XXVIII tal-GATT 1994 u l-
Ftehim relatat 5 jew mal-Artikolu XXI tal-
GATS u r-regoli ta' implimentazzjoni 
tiegħu, dawn għandhom ikunu 
sostanzjalment ekwivalenti għall-
konċessjonijiet jew l-impenji modifikati 
jew irtirati minn dak il-pajjiż terz, skont it-
termini stabbiliti fl-Artikolu XXVIII tal-
GATT 1994 u l-Ftehim relatat jew fl-
Artikolu XXI tal-GATS u r-regoli ta' 
implimentazzjoni tiegħu.

_______________ _____________
5 Ftehim "Interpretazzjoni u Applikazzjoni 
tal-Artikolu XXVIII".

5 Ftehim "Interpretazzjoni u Applikazzjoni 
tal-Artikolu XXVIII".

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li jistgħu jsiru modifiki wkoll fil-konċessjonijiet jew fl-impenji tal-qasam 
tas-servizzi.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0654&from=MT#ntr5-L_2014189EN.01005001-E0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0654&from=MT#ntr5-L_2014189EN.01005001-E0005
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 654/2014
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Fl-Artikolu 5(1), jiddaħħal il-punt 
li ġej:
ba. is-sospensjoni tal-impenji jew ta' 
obbligi oħra fil-qasam tas-servizzi;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tas-servizzi fil-lista ta' miżuri ta' politika kummerċjali tal-Unjoni, ser tippermetti 
li tissaħħaħ il-kredibbiltà u d-deterrenza tar-Regolament.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 654/2014
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Fl-Artikolu 5(1), jiddaħħal il-punt 
li ġej: 
bb. is-sospensjoni ta' obbligi relatati 
ma' aspetti relatati mad-drittijiet ta' 
proprjetà intellettwali li jaffettwaw il-
kummerċ;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali fil-lista ta' miżuri ta' politika kummerċjali 
tal-Unjoni, ser tippermetti li tissaħħaħ il-kredibbiltà u d-deterrenza tar-Regolament.
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2d (ġdid)
Regolament (UE) Nru 654/2014
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c

Test attwali Emenda

2d. Fl-Artikolu 7(2), il-punt (c) tal-
ewwel subparagrafu huwa sostitwit b'dan 
li ġej: 

c) f'każijiet ta' modifika tal-
konċessjonijiet minn membru tad-WTO 
skont l-Artikolu XXVIII tal-GATT 1994, 
meta l-pajjiż terz ikkonċernat jagħti 
kumpens adegwat u proporzjonat lill-
Unjoni wara l-adozzjoni ta' att ta' 
implimentazzjoni skont l-Artikolu 4(1).

c) f'każijiet ta' rtirar jew ta' modifika 
tal-konċessjonijiet jew tal-impenji minn 
membru tad-WTO skont l-
Artikolu XXVIII tal-GATT 1994 jew l-
Artikolu XXI tal-GATS, meta l-pajjiż terz 
ikkonċernat jagħti kumpens adegwat u 
proporzjonat lill-Unjoni wara l-adozzjoni 
ta' att ta' implimentazzjoni skont l-
Artikolu 4(1).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li jistgħu jsiru modifiki wkoll fil-konċessjonijiet jew fl-impenji tal-qasam 
tas-servizzi.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2e (ġdid)
Regolament (UE) Nru 654/2014
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test attwali Emenda

2e. Fl-Artikolu 9, il-paragrafu 1 huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

1. Il-Kummissjoni għandha tfittex 
tagħrif u fehmiet dwar l-interessi 
ekonomiċi tal-Unjoni f'oġġetti jew servizzi 
speċifiċi jew f'setturi speċifiċi, fl-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, 
permezz ta' avviż f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea jew permezz ta' mezzi ta' 

1. Il-Kummissjoni għandha tfittex 
tagħrif u fehmiet dwar l-interessi 
ekonomiċi tal-Unjoni f'oġġetti jew servizzi 
speċifiċi jew f'setturi speċifiċi, jew fir-
rigward tad-drittijiet ta' proprjetà 
intellettwali, fl-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament, permezz ta' avviż f'Il-Ġurnal 
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komunikazzjoni pubbliċi xierqa oħra, li 
jindika l-perijodu li fih għandu jiġi 
ppreżentat il-kontribut. Il-Kummissjoni 
għandha tieħu kont tal-kontribut irċevut.

Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew permezz 
ta' mezzi ta' komunikazzjoni pubbliċi 
xierqa oħra, li jindika l-perijodu li fih 
għandu jiġi ppreżentat il-kontribut. Il-
Kummissjoni għandha tieħu kont tal-
kontribut irċevut.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-tfittxija għall-informazzjoni għandha tkopri wkoll id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a
Regolament (UE) Nru 654/2014
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa mhux aktar tard mill-
1 ta' Marzu 2025, il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi l-ambitu ta' dan ir-Regolament, 
b'kont meħud b'mod partikolari l-miżuri ta' 
politika kummerċjali li jistgħu jiġu adottati, 
kif ukoll l-implimentazzjoni tagħha, u 
għandha tirrapporta s-sejbiet tagħha lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Malajr kemm jista' jkun wara ... [data 
tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament 
emendatorju] iżda mhux aktar tard minn 
sentejn wara din id-data, il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi l-ambitu ta' dan ir-
Regolament, b'kont meħud b'mod 
partikolari l-miżuri ta' politika kummerċjali 
li jistgħu jiġu adottati, kif ukoll l-
implimentazzjoni tagħha, u għandha 
tirrapporta s-sejbiet tagħha lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-data tar-rieżami proposta mill-Kummissjoni hija wisq 'l bogħod. Għandu jkun possibbli li 
r-rieżami jsir aktar qabel, matul il-mandat attwali tal-Parlament Ewropew. 

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b
Regolament (UE) Nru 654/2014
Artikolu 10 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) Il-paragrafu 2 huwa emendat kif ġej: imħassar
i) fl-ewwel sottoparagrafu tal-paragrafu 2, 
l-ewwel frażi hi ssostitwita bit-test li ġej: 
"Meta taġixxi skont il-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha tagħmel rieżami 
bl-għan li tipprevedi taħt dan ir-
Regolament miżuri addizzjonali ta' 
politika kummerċjali li jissospendu 
konċessjonijiet jew obbligi oħra fil-qasam 
tal-kummerċ f'servizzi";
ii) it-tieni sottoparagrafu huwa mħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu m'għadux rilevanti minħabba li l-kamp ta' applikazzjoni tal-miżuri ta' 
politika kummerċjali ġie estiż b'emendi għar-Regolament.
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NOTA SPJEGATTIVA 

Kuntest u proposta tal-Kummissjoni Ewropea
Ir-Regolament (UE) Nru 654/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta lill-Unjoni Ewropea 
(UE) qafas leġiżlattiv orizzontali biex tinforza d-drittijiet tagħha skont il-Ftehim li jistabbilixxi 
l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) u ftehimiet kummerċjali internazzjonali oħra. 
F'kuntest globali fejn l-għadd ta' azzjonijiet ta' ritaljazzjoni jiżdied, huwa importanti li jissaħħaħ 
l-infurzar tad-drittijiet kummerċjali tal-UE, jikkonsolida l-kredibilità tal-UE u essenzjalment 
jikkonvinċi s-sħab kummerċjali tagħna biex jirrispettaw ir-regoli kif stabbiliti fil-ftehimiet 
kummerċjali.

L-iżviluppi reċenti fid-WTO u l-imblukkar tal-Korp tal-Appell tal-mekkaniżmu għas-
soluzzjoni tat-tilwim jobbligaw lill-Unjoni Ewropea temenda r-Regolament (UE) 
Nru 654/2014. Barra minn hekk, l-UE għandu jkollha l-possibbiltà li tħares l-interessi tagħha 
fil-qafas tal-ftehimiet kummerċjali internazzjonali f'sitwazzjonijiet fejn pajjiżi terzi jadottaw 
miżuri illegali u fl-istess ħin jimblukkaw il-proċess ta' soluzzjoni ta' tilwim. Ir-Regolament 
inizjali ma ġiex oriġinarjament imfassal biex jindirizza sitwazzjonijiet bħal dawn iżda l-
iżviluppi attwali, jiġifieri l-imblukkar tal-Korp tal-Appell, tas-soluzzjoni ta' tilwim fil-qafas tad-
WTO jeħtieġ li l-Unjoni taġixxi malajr kemm jista' jkun biex tipproteġi l-interessi tagħha. 

Fit-12 ta' Diċembru 2019, wara d-data li fiha l-Korp tal-Appell tad-WTO ma baqax jopera, il-
Kummissjoni ppubblikat proposta ġdida li temenda r-Regolament oriġinali. L-għan ewlieni tal-
proposta l-ġdida tal-Kummissjoni huwa li tittratta każijiet meta, wara li l-Unjoni tkun kisbet 
deċiżjoni favorevoli mill-bord tas-soluzzjoni ta' tilwim tad-WTO, il-proċess jiġi mblukkat. Dan 
l-imblukkar huwa l-konsegwenza ta' sejħa "fil-baħħ" tad-deċiżjoni mill-parti l-oħra u r-rifjut 
tagħha li tirrikorri għall-arbitraġġ interim skont l-Artikolu 25 tal-memorandum ta' qbil tad-
WTO dwar is-soluzzjoni ta' tilwim. F'każ bħal dan, il-proċess għas-soluzzjoni ta' tilwim ma 
joffrix riżultati vinkolanti u b'hekk il-proposta tal-Kummissjoni tippermetti lill-UE tieħu l-
miżuri meħtieġa meta jkollha d-dritt ta' azzjoni bħala reazzjoni għal miżura imposta minn pajjiż 
terz. 

Barra minn hekk, il-proposta tal-Kummissjoni tkopri każijiet simili li jistgħu jitfaċċaw fil-
kuntest ta' ftehimiet kummerċjali internazzjonali oħra, b'mod partikolari ftehimiet reġjonali jew 
bilaterali, meta pajjiż terz ma jikkooperax kif meħtieġ biex jiffunzjona s-soluzzjoni ta' tilwim, 
pereżempju jekk il-pajjiż terz ma jaħtarx arbitru u jekk ma jiġi previst ebda mekkaniżmu ta' 
arbitraġġ biex il-proċedura timxi kif dovut.  

Pożizzjoni tar-Rapporteur 
Ir-rapporteur tappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni u hija tal-istess fehma dwar l-urġenza tas-
sitwazzjoni billi hemm bżonn li jiġu indirizzati n-nuqqasijiet fil-leġiżlazzjoni attwali. Jeħtiġilna 
niggarantixxu l-kapaċità tal-Unjoni Ewropea biex tipproteġi l-interessi tagħha fil-qafas tal-
ftehimiet kummerċjali internazzjonali f'sitwazzjonijiet fejn pajjiżi terzi jadottaw miżuri illegali 
u fl-istess waqt jimblukkaw il-proċess ta' soluzzjoni ta' tilwim. Barra minn hekk, huwa kruċjali 
li ntennu l-appoġġ tagħna għal sistema kummerċjali multilaterali bbażata fuq ir-regoli. Ir-
rapporteur tilqa', f'dan ir-rigward, il-ftehim ta' arbitraġġ proviżorju bejn diversi partijiet, 
stabbilit fis-27 ta' Marzu 2020 mill-UE u 15-il membru ieħor tad-WTO u li daħal fis-seħħ fit-
30 ta' April 2020, li jippermetti rimedju għall-imblokk temporanju tal-funzjoni ta' appell tad-
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WTO għal tilwim kummerċjali. 

 Inklużjoni tas-servizzi u d-drittijiet ta' proprjetà intellettwali fil-kamp ta' 
applikazzjoni tal-miżuri ta' politika kummerċjali (Artikolu 5)

Madankollu, ir-rapporteur tqis ukoll li diversi argumenti diġà mressqa mill-Parlament Ewropew 
fi żmien l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru 654/2014 għadhom validi u għalhekk tixtieq 
testendi l-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament. B'mod aktar speċifiku, dan jikkonċerna l-
inklużjoni tas-servizzi u d-drittijiet ta' proprjetà intellettwali (DPI) fil-lista ta' miżuri ta' politika 
kummerċjali tal-UE.

Is-servizzi u d-DPI huma parti importanti u li qiegħda tikber tal-kummerċ globali tagħna u huma 
koperti mill-ftehimiet kummerċjali tal-UE. Għaldaqstant, l-inklużjoni tas-servizzi u d-DPI ser 
issaħħaħ il-kredibilità u l-effett disważiv tar-Regolament hekk kif turi li l-UE hija kapaċi 
tiddefendi d-drittijiet kummerċjali tagħha b'mod effikaċi u komprensiv. Din l-inklużjoni hija 
meħtieġa biex jiġi stabbilit qafas leġiżlattiv koerenti għar-rispett tad-drittijiet tal-Unjoni, filwaqt 
li jiġi żgurat li l-UE tkun tista' tiddefendi d-drittijiet tagħha billi tieħu miżuri fil-qasam tas-
servizzi u tad-DPI b'mod rapidu u effikaċi bħal fil-qasam tal-prodotti u l-akkwist pubbliku. 
Barra minn hekk, ser ikun possibbli għall-UE li tieħu kontromiżuri fl-oqsma fejn ikollhom l-
akbar impatt, filwaqt li jkollha l-opportunità li tagħżel b'mod preċiż u bilanċjat miżuri li 
jkollhom impatt minimu fuq l-interessi tal-UE.

 Possibbiltà li jittieħdu miżuri immedjati f'każ ta' miżura unilaterali imposta fuq l-UE 
minn pajjiż terz, li tirrappreżenta ksur ċar tad-dritt internazzjonali u li tkun ta' dannu 
għall-interessi tal-UE. 

Ir-rapporteur tixtieq ukoll li, skont dan ir-Regolament, tissaħħaħ il-kapaċità ta' reazzjoni tal-
Unjoni Ewropea f'każ ta' miżura illegali meħuda kontriha. Fil-kuntest attwali ta' tensjonijiet 
kummerċjali u ta' kriżi tad-WTO, l-UE għandha ssaħħaħ l-għodod tagħha biex tirreaġixxi għal 
kwalunkwe miżura unilaterali u illegali meħuda kontriha minn pajjiż terz, filwaqt li tagħmel 
ħsara lill-interessi tagħha. 
B'hekk u filwaqt li titlob li tinbeda proċedura tas-soluzzjoni ta' tilwim, l-UE għandu jkollha l-
possibbiltà timponi l-miżuri ta' politika kummerċjali previsti fl-Artikolu 5 f'każ ta' ksur ċar tar-
regoli tad-dritt internazzjonali minn pajjiż terz kontriha. B'dan il-mod, u bħala riżultat ta' dawn 
il-miżuri proviżorji, l-ekonomija tal-UE u l-atturi ekonomiċi tagħha m'għandhomx isofru l-
konsegwenzi immedjati ta' miżuri illegali u wkoll m'għandhomx jistennew diversi xhur għal 
deċiżjoni fi ħdan il-proċess ta' soluzzjoni ta' tilwim għas-soluzzjoni ta' tilwim biex ikunu jistgħu 
jirreaġixxu. Din l-azzjoni għandha ssaħħaħ in-natura ta' deterrent tar-Regolament, filwaqt li 
tiżgura rispons immedjat tal-UE u l-interessi tagħha. Ir-rapporteur tinsisti fuq in-natura 
deterrenti ta' din l-azzjoni u tfakkar li l-impożizzjoni ta' kontromiżuri proporzjonati għandha 
tintuża biss bħala l-aħħar rimedju. 

 Bidla tad-data ta' rieżami tar-Regolament
Fl-aħħar nett, ir-rapporteur tixtieq tibdel id-data tar-rieżami tal-proposta l-ġdida tal-
Kummissjoni. Id-data tal-1 ta' Marzu 2025 proposta mill-Kummissjoni hija wisq 'l bogħod. Ir-
rieżami tar-Regolament għandu jsir fi stadju bikri, matul il-mandat attwali tal-Parlament 
Ewropew, biex jiġu magħrufa r-riżultati tal-implimentazzjoni tiegħu u tal-aġġustamenti 
meħtieġa. 


