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Tifsira tas-simboli użati
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(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi ġuridika proposta mill-abbozz ta' 
att.)
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni 
Ewropea u l-gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina dwar il-kooperazzjoni b'rabta 
mal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi u l-protezzjoni tagħhom
(COM(2020)0213 – C9-xxxx/2020 – 2020/0089(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2020)0245),

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-gvern tar-Repubblika 
tal-Poplu taċ-Ċina dwar il-kooperazzjoni b'rabta mal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi u l-
protezzjoni tagħhom (COM(2020)0213),

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-
Artikoli 207(3), l-Artikolu 207(4), l-ewwel subparagrafu, flimkien mal-Artikolu 218(6), 
it-tieni subparagrafu, il-punt (a)(v), u l-Artikolu 218(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea (C9-XXXX/2020), 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva tiegħu ta' X1 dwar il-proposta għal 
deċiżjoni,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 105(1) u (4) u l-Artikolu 114(7) tar-Regoli ta' Proċedura 
tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat X,

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

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u 
tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina.

1 Testi adottati ta' dik id-data, [P9_TA(0000)0000].
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NOTA SPJEGATTIVA

Fl-10 ta' Settembru 2010, il-Kunsill awtorizza l-ftuħ tan-negozjati maċ-Ċina bil-għan li 
jsir ftehim dwar il-protezzjoni tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi tal-inbejjed, spirti, prodotti 
agrikoli u oġġetti tal-ikel. Dawn in-negozjati bnew fuq l-esperjenza tal-proġett ta' 
kooperazzjoni 10 + 10 GIs bejn l-UE u ċ-Ċina li fl-2013 irriżulta fil-protezzjoni ta' 
10 Indikazzjonijiet Ġeografiċi fuq iż-żewġ naħat skont il-leġiżlazzjoni tal-UE u dik 
Ċiniża. In-negozjati rigward il-ftehim dwar l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi ġew konklużi 
fis-6 ta' Novembru 2019. 

Il-ftehim jippermetti l-protezzjoni ta' Indikazzjonijiet Ġeografiċi famużi u ta' valur tal-
UE kontra l-imitazzjoni u l-użurpazzjoni fis-suq Ċiniż. Skont dan il-ftehim, fl-ewwel fażi, 
se tiġi żgurata protezzjoni diretta permezz ta' lista ta' 100 Indikazzjoni Ġeografika tal-UE 
u 100 Indikazzjoni Ġeografika Ċiniża mid-dħul fis-seħħ tal-ftehim.  Fit-tieni fażi, fi 
żmien erba' snin, se jiġu protetti 175 isem ieħor ta' Indikazzjonijiet Ġeografiċi tal-UE kif 
ukoll taċ-Ċina skont il-Ftehim. Dawn l-ismijiet se jkollhom isegwu l-istess proċedura ta' 
reġistrazzjoni bħall-100 isem diġà koperti mill-ftehim. Il-ftehim jipprevedi l-possibbiltà 
li jiġi estiż il-kamp ta' applikazzjoni wara d-dħul fis-seħħ tiegħu għal klassijiet oħra ta' 
prodotti li bħalissa mhumiex koperti mil-leġiżlazzjoni tal-UE, u b'mod partikolari, l-
artiġjanat.

L-Indikazzjonijiet Ġeografiċi elenkati se jibbenefikaw minn livell għoli ħafna ta' 
protezzjoni li jmur lil hinn minn dak offrut skont it-TRIPS, kemm għal oġġetti tal-ikel kif 
ukoll għal inbejjed u spirti. Dawn se jkunu protetti kontra: 

- l-użu ta' kwalunkwe mezz fid-deżinjazzjoni jew fil-preżentazzjoni ta' oġġett li jindika jew 
jissuġgerixxi li l-oġġett inkwistjoni joriġina minn żona ġeografika oħra għajr il-post veru 
tal-oriġini, b'mod li jqarraq bil-pubbliku fir-rigward tal-oriġini ġeografika tal-oġġett;

- kwalunkwe użu ta' indikazzjoni ġeografika li tidentifika prodott identiku jew simili li ma 
joriġinax fil-post indikat mill-indikazzjoni ġeografika inkwistjoni, anke meta tkun 
indikata l-oriġini vera tal-oġġetti jew meta tintuża l-indikazzjoni ġeografika fit-
traduzzjoni, fit-traskrizzjoni jew fit-transliterazzjoni, jew tkun akkumpanjata minn 
espressjonijiet bħal "għamla", "tip", "stil", "imitazzjoni" jew simili;

- kwalunkwe użu ta' indikazzjoni ġeografika li tidentifika prodott identiku jew simili li ma 
jkunx konformi mal-ispeċifikazzjoni tal-prodott tal-isem protett.

F'konformità mal-Artikolu 218(6) tat-TFUE, hemm bżonn l-approvazzjoni tal-Parlament 
Ewropew biex il-Kunsill jadotta deċiżjoni li tikkonkludi l-Ftehim. 

Fid-dawl ta' dan, ir-Rapporteur qed jirrakkomanda li l-Parlament jagħti l-approvazzjoni 
tiegħu għall-konklużjoni tal-Ftehim.


