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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali ġie maħtur biex jagħti opinjoni, iddestinata għall-Kumitat 
għall-Kummerċ Internazzjonali bħala l-kumitat risponsabbli, dwar il-proposta għal deċiżjoni 
tal-Kunsill rigward l-aċċettazzjoni f'isem il-Komunità Ewropea tal-protokoll li jemenda l-
ftehima dwar Aspetti tal-Liġi dwar il-Proprjetà Intellettwali li jolqtu l-Kummerċ (TRIPs), 
magħmul f'Ġinevra fis-6 ta' Diċembru 2005.

Ukoll mingħajr ma għad għandu xogħolijiet u studji li jippermettu li l-problema tiġi meqjusa 
fil-fond, il-Kumitat Legali tal-Parlament Ewropew jixtieq jinnota:

- li fl-2005 l-Parlament Ewropew, irrappreżentat dak iż-żmien fuq dan is-suġġett mir-
Rapporteur, is-Sur Van Hecke, kien diġà ħa sehem fit-tfassil ta' kompromess - li llum qed 
nintalbu li nagħmluh definittiv - iżda kien intalab li qabel jiġi adottat dan il-kompromess il-
mekkaniżmu temporanju kellu jiġi evalwat u l-Parlament kellu jerġa' jiġi kkonsultat wara din 
l-evalwazzjoni. Il-kompromess filfatt ġie adottat imma minn dan kollu ma sar assolutament 
xejn;
- li aħna qed nintalbu nagħmlu din l-approvazzjoni filwaqt li ma jeżisti ebda rapport li 
jistabbilixxi b'mod formali l-effikaċja reali ta' din id-deċiżjoni tad-WTO li ttieħdet f'Awissu 
2003;
- li wara l-adozzjoni ta' dan il-protokoll mid-WTO f'Diċembru 2005, aktar minn sittax-il xahar 
ilu, 7 pajjiżi biss mill-150 pajjiż ikkonċernat aċċettaw espliċitament l-emenda defittiva tal-
ftehima dwar it-TRIPs, u dawn huma l-Istati Uniti, l-Isviżżera, l-El Salvador, ir-Reppubblika 
tal-Korea, in-Norveġja, l-Indja u l-Filippini, numru tant żgħir li jiskantak;
- li matul dawn l-aħħar tliet snin u nofs ebda pajjiż importatur ma informa lill-Kunsill tat-
TRIPs li jixtieq juża l-mekkaniżmu biex jimporta mediċina essenzjali bl-irħis.

Ukoll qabel ma għadu sar xi studju fil-fond, dawn l-osservazzjonijiet purament proċedurali 
jqajmu dubji kbar ħafna fuq kemm hija relevanti din il-proposta li qed issirilna.

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali tal-Parlament Ewropew għalhekk iddeċieda li ma jagħtix 
opinjoni immedjatament fuq l-interess li dan it-test jiġi ratifikat jew le, u li jitlob lill-Kumitat 
għall-Kummerċ Internazzjonali biex janalaizza fil-fond is-serjetà tal-problema, il-miżuri li 
digà ttieħdu u l-effetti tagħhom, u sabiex jagħmel evalwazzjoni ta' kemm hija pertinenti l-
miżura li qed tiġi proposta lilna.
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