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Sur President,

Skont l-Artikolu 118 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew, tal-Kumitat għall-
Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (ITRE) u l-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (CULT)1

kellhom smigħ pubbliku fl-20 ta' Ġunju 2017 mas-Sa Gabriel, Kummissarju nnominat, li,
b'suġġett għall-eżitu pożittiv tal-proċedura ta' nomina, se tkun responsabbli għall-Ekonomija u
s-Soċjetà Diġitali.

Qabel is-seduta ta' smigħ, il-Parlament bagħat lill-Kummissarju nnominat lista ta' mistoqsijiet
bil-miktub li hija wieġbet fil-15 ta' Ġunju 2017. Il-kumitati tagħna ħadu nota li s-Sa Gabriel
wieġbet dawn il-mistoqsijiet b'mod sodisfaċenti.

Is-Sa Gabriel fetaħ is-seduta ta' smigħ billi għamelt dikjarazzjoni fejn irreferiet għal dan li ġej:

1. Grazzi għaż-żmien li għamlet bħala Membru tal-Parlament Ewropew u l-esperjenzi
preċedenti tagħha hija żviluppat metodu ta' ħidma msejjes fuq djalogu, kooperazzjoni,
kompromessi u atitudni miftuħa;

2. Is-suq uniku diġitali huwa waħda mill-prijoritajiet tal-Kummissjoni, u l-ikkompletar
tiegħu jikkontribwixxi mhux biss għat-tkabbir u l-investiment imma anki għall-
protezzjoni tal-interessi u tad-drittijiet taċ-ċittadini. It-tqegħid taċ-ċittadini fil-qalba
tad-dibattitu dwar is-suq uniku diġitali kien ta' importanza essenzjali;

3. Il-politika diġitali kienet marbuta mill-qrib mal-aspetti kollha tas-soċjetà. Għalhekk
kien neċessarju li jiġu indirizzati l-isfidi tat-trasformazzjoni diġitali lej il-mudell soċjali
Ewropew. Konsegwentement, hija se taħdem sabiex tiżgura l-kompetittività u t-

1 Il-Kumitati assoċjati kienu dawn li ġejjin: il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (IMCO), il-
Kumitat għall-Affarijiet Legali (JURI), u l-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (LIBE).
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tmexxija teknika tal-UE fir-rigward tal-big data, is-superkompjuters u l-intelliġenza
artifiċjali. Hija enfasizzat ukoll il-ħtieġa ta' appoġġ għar-riċerka xjentifika;

4. Il-predeċessur tagħha diġà wettaq bosta progress fir-rigward tas-suq uniku diġitali, iżda
għad fadal ħafna kwistjonijiet li jridu jiġu indirizzati, b'mod partikolari l-Kodiċi għall-
Komunikazzjonijiet Elettroniċi, ir-riforma tad-drittijiet tal-awtur, is-servizzi tal-media
awdjoviżiva u l-imblukkar ġeografiku mhux ġustifikat. Hija enfasizzat ukoll għadd ta'
inizjattivi ġodda li jridu jittieħdu, b'mod partikolari fil-qasam tas-sigurtà ċibernetika,
ambjent ekonomiku u regolatorju ġust għall-pjattaformi online, il-fluss transfruntier
liberu ta' data mhux personali u l-aċċessibbiltà u l-użu mill-ġdid tad-data tas-settur
pubbliku u d-data miksuba bl-użu ta' fondi pubbliċi;

5. Importanti li wieħed jiffoka fuq l-iżgurar tal-implimentazzjoni tal-politiki u l-inizjattivi
li ġew adottati s'issa.

* * *

L-evalwazzjoni tal-Kumitat ITRE

F'dak li għandu x'jaqsam ma' kwistjonijiet li jaqgħu fi ħdan il-mandat tal-Kumitat ITRE, is-Sa
Gabriel wieġbet mistoqsijiet u ħadet impenji dwar is-suġġetti li ġejjin:

1. Hija enfasizzat l-importanza li tiġi appoġġata d-diġitalizzazzjoni tal-industrija, b'mod
partikolari l-SMEs, u wiegħdet li tagħti prijorità lil din il-kwistjoni, filwaqt li nnutat ir-
rwol li jiżvolġu ċ-Ċentri tal-Innovazzjoni Diġitali u l-ħtieġa li jiġu indirizzati l-aspetti
soċjali tat-trasformazzjoni diġitali. F'dan ir-rigward, hija ġibdet l-attenzjoni għall-fatt li
l-konnettività u r-regolament WIFI4EU jikkostitwixxu simbolu importanti;

2. F'dak li għandu x'jaqsam mal-Kodiċi għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi, hija ġibdet
l-attenzjoni għall-aspett ta' servizz universali b'rabta mal-kwistjoni tas-sejħiet
internazzjonali, filwaqt li nnutat li servizz universali jiżgura għażla u prezzijiet
affordabbli għaċ-ċittadini. Fir-rigward tal-allokazzjoni tal-ispettru, hija enfasizzat il-
ħtieġa li jsir progress, filwaqt li nnotat li jekk isiru sforzi ikbar fil-livell tal-UE f'dan il-
qasam jiġu ġġenerati l-opportunitajiet. Hija enfasizzat l-importanza tal-konnettività u
enfasizzat il-fatt li l-fornituri tas-servizzi diġitali jenħtieġ li jkunu kapaċi jlaħħqu mad-
domanda fil-livell Ewropew. Barra minn hekk, hija ġibdet l-attenzjoni dwar il-ħtiġijiet
ta' investiment sinifikanti għall-varar ta' netwerks b'veloċità għolja ħafna;

3. Fir-rigward tal-attakki ċibernetiċi, hija nnotat li jenħtieġ li l-infrastruttura kritika tkun
protetta u esprimiet il-fehma li l-kwistjonijiet ta' ċertifikazzjoni u ta' tikkettar jenħtieġ
li jiġu indirizzati u li kienet meħtieġa kooperazzjoni ikbar bejn l-Istati Membri. Hija
qablet li kien meħtieġ li tiġi eżaminata l-kwistjoni ta' responsabbiltà, b'referenza għall-
manifatturi ta' apparati tal-Internet tal-Oġġetti, u fakkret li hija se tippreżenta wkoll,
f'Settembru, reviżjoni tar-Regolament ENISA, sabiex il-mandat tal-Aġenzija jiġi
eżaminat mill-ġdid;
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4. B'reazzjoni għal mistoqsija dwar il-BEREC, hija rrikonoxxiet li jeżistu pożizzjonijiet
diverġenti bejn l-Istituzzjonijiet u l-fatt li l-Uffiċċju tal-BEREC kien l-iżgħar aġenzija
tal-UE. Hija ddikjarat li l-istruttura jenħtieġ li tkun adattata għar-realtà u li kienet se
tfittex kompromess abbażi ta' dak li l-partijiet kollha jistgħu jaqblu dwaru;

5. Hija temmen li jenħtieġ li jkun hemm kriptaġġ mingħajr ebda backdoor. Hija ddikjarat
ukoll li l-aċċess jenħtieġ li jiġi permess biss meta dan ikun neċessarju għal raġunijiet ta'
sigurtà nazzjonali;

6. Fir-rigward tal-pjattaformi online, hija dehrilha li d-diversità tal-pjattaformi jenħtieġ li
tinżamm u li pjattaformi jistgħu jaqdu rwol pożittiv. Hija enfasizzat ukoll li r-
regolamentazzjoni żejda jenħtieġ li tiġi evitata u li kwalunkwe proposta leġiżlattiva
jenħtieġ li tindirizza problemi speċifiċi, filwaqt li nnutat ukoll ir-rwol li jista' jkollha l-
awtoregolamentazzjoni u l-importanza li tiġi infurzata l-leġiżlazzjoni li teżisti diġà
b'rabta mal-pjattaformi, b'mod partikolari d-direttiva dwar il-kummerċ elettroniku.
F'dak ir-rigward, hija enfasizzat il-ħtieġa li jiġu indirizzati l-prattiki inġusti bejn
pjattaformi u kumpaniji fuq dawk il-pjattaformi;

7. Hija se tqis il-fehmiet tal-partijiet interessati u se tkun trasparenti fir-rigward fil-laqgħat
kollha tagħha;

8. Bħall-Viċi President Ansip, hija kienet kontra r-rekwiżiti tad-data tal-lokalizzazzjoni,
u nnotat ukoll l-importanza tad-drittijiet tal-aċċessibbiltà u l-portabbiltà.

* * *

L-evalwazzjoni tal-Kumitat CULT

F'dak li għandu x'jaqsam ma' kwistjonijiet li jaqgħu fi ħdan il-mandat tal-Kumitat CULT, Is-
Sa Gabriel wieġbet il-mistoqsijiet u ħadet impenji dwar is-suġġetti li ġejjin:

1. Hija enfasizzat l-importanza tar-rwol tal-pjattaformi fl-ekonomija u s-soċjetà diġitali,
b'mod partikolari għat-tixrid ta' kontenut kulturali u kreattiv, primarjament ta' kontenut
awdjoviżiv online. Hija nnotat l-importanza li jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tal-
minorenni u l-ħtieġa li ċ-ċittadini jiġu salvagwardjati kontra l-inċitament għall-
mibegħda u t-terroriżmu.

2. Hija enfasizzat il-ħtieġa li jiġi żgurat approċċ konsistenti u koerenti fir-rigward tar-
regolamentazzjoni tal-pjattaformi. Hija nnotat it-tħassib tal-Membri fir-rigward tal-
inkonsistenzi ġuridiċi potenzjali bejn id-diversi proposti leġiżlattivi li jaffettwaw il-
pjattaformi. Hija wegħdet li se tippromwovi djalogu ulterjuri mal-l-partijiet interessati
u l-fornituri tal-pjattaformi, b'enfasi fuq l-awtoregolamentazzjoni u l-kodiċijiet ta'
kondotta volontarji. Il-Membri ħeġġew lis-Sa Gabriel biex tivvaluta b'mod sħiħ l-
idoneità tal-inizjattivi leġiżlattivi f'dan il-qasam.

3. Fir-rigward tal-kontenut awdjoviżiv, hija ddikjarat mill-ġdid il-ħsieb wara l-proposta
CabSat, u insistiet li din tirregola tipi ta' servizzi speċifiċi u ma tippreġudikax il-
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prinċipji ta' pajjiż ta' oriġini, liċenzjar territorjali jew libertà kuntrattwali. Hija appoġġat
ukoll id-direzzjoni meħuda permezz tal-approċċ tal-proposta tal-Kummissjoni dwar l-
imblukkar ġeografiku, b'mod partikolari l-esklużjoni tas-servizzi tal-media awdjoviżiva
mill-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament fid-dawl tal-prattiki ta' liċenzjar territorjali
stabbiliti sew. Il-Membri enfasizzaw il-ħtieġa li jkun hemm ċarezza dwar l-imblukkar
ġeografiku mhux ġustifikat f'dak il-qasam.

4. Hija enfasizzat li huwa imperattiv li tiġi pprovduta leġiżlazzjoni li tiżgura
remunerazzjoni ġusta għall-kreaturi u li fl-istess ħin tipproteġi l-aċċess għall-kontenut
kulturali u kreattiv għall-utenti. Hija appoġġat, f'dan ir-rigward, il-proposta tal-
Kummissjoni dwar id-Drittijiet tal-Awtur fis-Suq Uniku Diġitali u l-enfasi tagħha fuq
l-iċċarar tar-responsabbiltajiet tal-pjattaformi fir-rigward ta' materjal protett bid-
drittijiet tal-awtur. Hija qablet mal-pożizzjoni tal-Kummissjoni li ma hemmx bżonn li
d-Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku u r-regoli tagħha dwar l-eżenzjoni mir-
responsabbiltà jiġu aġġornati.

5. Hija enfasizzat li t-trasformazzjoni diġitali hija realtà u opportunità għan-nies ta' kull
età biex jiksbu ħiliet diġitali ġodda. Hija enfasizzat li din tkopri kemm lill-ħaddiema li
jkunu qed jiksbu ħiliet ġodda għas-suq tax-xogħol kif ukoll lil persuni iktar anzjani u
iktar vulnerabbli li jkunu qed jiksbu l-ħiliet bażiċi tal-ħajja, inklużi ħiliet ta' litteriżmu
medjatiku diġitali. F'dan ir-rigward, hija indikat diversi inizjattivi – eż. Koalizzjoni
għall-Ħiliet u l-Impjiegi Diġitali – u enfasizzat l-bżonn li ssir kondiviżjoni tal-aħjar
prattiki. Hija enfasizzat ukoll il-ħtieġa li jitnaqqas id-distakk diġitali fost il-komunitajiet
u ġenerazzjonijiet.

6. Hija enfasizzat il-valur ta' Ewropa Kreattiva u r-rwol li s-sottoprogramm MEDIA
għandu fil-promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika billi jippermetti l-
produzzjoni u d-distribuzzjoni ta' kontenut kulturali u kreattiv madwar l-UE kollha.
Hija identifikat ukoll inizjattivi leġiżlattivi (Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media
Awdjoviżiva u d-Drittijiet tal-Awtur fis-Suq Uniku Diġitali) fejn il-promozzjoni ta'
xogħlijiet Ewropej hija għan speċifiku. Fir-rigward tal-Faċilità ta' Garanzija ta' Self ta'
Ewropa Kreattiva, hi wegħdet li se tagħmel iżjeda sabiex jiġu sfruttati l-opportunitajiet
li joffru l-FEI u l-FEIS.

7. Hija tenniet li Euronews għandu missjoni ta' interess ġenerali Ewropew ċentrali bi qbil
mal-Ftehim Qafas ta' Sħubija u enfasizzat li l-Kummissjoni tista' tirtira mill-ftehim jew
tintervjeni fi kwalunkwe ħin jekk il-kondizzjonijiet tal-ftehim ma jiġux issodisfati. Hija
wegħdet li kienet se tiltaqa' dalwaqt mal-maniġment ta' Euronews biex tiddiskuti l-
iżviluppi reċenti u d-direzzjoni futura.

8. Hija affermat mill-ġdid l-impenn tagħha favur ġurnaliżmu indipendenti u ta' kwalità
għolja, filwaqt li enfasizzat li l-"aħbarijiet foloz" jippreżentaw sfidi ġodda fid-dawl tal-
fatt li l-informazzjoni ħażina tinfirex tant malajr. Hija insistiet fuq il-ħtieġa ta' approċċ
konsistenti fil-leġiżlazzjoni kollha.

Il-Kummissarju nnominat għamlet dikjarazzjoni ta' għeluq qasira fejn affermat mill-ġdid il-
ħtieġa li l-potenzjal tas-suq uniku diġitali jiġi sfruttat. B'mod partikolari, hija se timxi mal-
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prijoritajiet stabbiliti mill-President Juncker u se tagħti importanza kbira lid-drittijiet u l-
libertajiet taċ-ċittadini. Fil-ħidma tagħha, hija se tfittex kompromess u se tagħti prijorità lid-
djalogu. Hija ddikjarat li huwa ta' importanza essenzjali li l-atti adottati jiġu implimentati u
enfasizzat iċ-ċibersigurtà, il-pjattaformi online u t-teknoloġiji tas-superkompjuters.

* * *

L-opinjoni tal-Kumitat IMCO

Il-Kummissarju nnominat, is-Sa Gabriel, kienet ferm interessanti u wieġbet il-mistoqsijiet
inġenerali b'mod kompetenti u konvinċenti ħafna, filwaqt li ħadet l-impenji li ġejjin: li tħadem
favur l-ikkompletar tas-suq uniku diġitali, bl-objettivi essenzjali li jingħata kontribut għat-
tkabbir u l-investiment u li jiġu protetti l-interessi u d-drittijiet taċ-ċittadini; li tiffinalizza l-
inizjattivi leġiżlattivi li għaddejjin dwar is-Suq Uniku Diġitali, u jintlaħqu ftehimiet politiċi
mal-koleġiżlaturi dwar proposti ewlenin bħall-Kodiċi Ewropew għat-Telekomunikazzjonijiet
Elettroniċi, ir-riforma tad-drittijiet tal-awtur, u dwar is-suġġett tal-imblukkar ġeografiku mhux
ġustifikat; li teżamina mill-ġdid l-istrateġija tal-UE dwar iċ-ċibersigurtà; li toħloq il-
kundizzjonijiet qafas adatti sabiex jitrawwem il-ħolqien ta' pjattaformi online ġodda fl-Ewropa,
b'mod partikolari billi jiġu promossi relazzjonijiet ġusti bejn il-pjattaformi u n-negozji li
joperaw fuqhom; Li tiggarantixxi l-fluss liberu ta' data mhux personali bejn il-fruntieri fis-suq
intern u, b'mod partikolari, li tindirizza l-kwistjoni tar-rekwiżiti ta' lokalizzazzjoni tad-data; u
li taħdem favur servizzi u amministrazzjonijiet pubbliċi moderni, flessibbli u interoperabbli.

Il-Kumitat IMCO ħerqan li jara l-Kummissarju nnominat tikseb il-miri u tqiegħed fil-prattika
l-proposti magħmula sabiex jinkiseb is-Suq Uniku Diġitali. Il-Kumitat IMCO jistenna li
tiddefendi l-pożizzjonijiet tal-Parlament Ewropew fil-qasam tas-suq intern u l-ħarsien tal-
konsumatur, b'kont meħud tar-rwol sinifikanti li l-Kumitat IMCO jiżvolġi fl-implimentazzjoni
tas-Suq Uniku Diġitali.
Abbażi ta' dan, il-Koordinaturi tal-Kumitat IMCO kkonkludew b'kunsens li s-Sa Mariya
Gabriel hija kkwalifikata kemm biex tkun membru tal-Kulleġġ tal-Kummissarji kif ukoll biex
twettaq il-kompiti speċifiċi assenjati lilha.

* * *

L-opinjoni tal-Kumitat JURI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali, li ngħata l-istatus ta' kumitat assoċjat abbażo tar-
responsabbiltà tiegħu skont l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura għad-dritt tal-proprjetà
intellettwali, għamel ir-rimarki li ġejjin dwar l-aptitudni u l-impenji tal-Kummissarju
nnominat, b'mod partikolari fil-qasam tad-drittijiet tal-awtur.

Il-Kummissarju nnominat uriet fehim tajjeb tal-isfidi ewlenin relatati mar-riforma tad-drittijiet
tal-awtur u insistiet fuq ir-rieda tagħha li tikkoopera mal-Parlament Ewropew u mal-Kunsill
bil-ħsieb li jiġi żgurat is-suċċess tal-pakkett dwar id-drittijiet tal-awtur. Il-Kummissarju
nnominat dehret konvinċenti meta semmiet uħud mill-elementi tar-riforma, bħall-importanza
tar-remunerazzjoni ġusta tal-artisti, il-bżonn ta' libreriji u arkivji, u l-proċess ta' ratifika tat-
Trattat ta' Marrakexx, u meta kkjarifikat il-fehmiet tagħha dwar il-protezzjoni ta' xogħlijiet
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protetti mid-drittijiet tal-awtur fil-kuntest tal-pjattaforma diġitali. Minkejja li l-ispjegazzjoni
tagħha tar-relazzjoni bejn il-proposta attwali għal Direttiva dwar id-drittijiet tal-awtur u d-
Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku ma kinitx ċara għal kollox u minkejja li l-analiżi tagħha
ta' kif tista' tiġi appoġġata l-industrija kreattiva fl-Ewropa kienet inqas elaborata, hija wriet li
kellha pożizzjoni soda rigward id-difiża tal-prinċipju tal-pajjiż ta' oriġini fil-kuntest tar-riforma
tar-Regolament CabSat.

Fid-dawl tat-tweġibiet mogħtija mill-Kummissarju nnominat, l-evalwazzjoni ġenerali tal-
Kumitat hija li s-Sa Gabriel uriet li hija adattata biex tmexxi l-portafoll fdat lilha.

* * *

L-opinjoni tal-Kumitat LIBE

Il-Kummissarju nnominat, is-Sa Gabriel uriet impenn biex tistabbilixxi kooperazzjoni mal-
Parlament Ewropew kif ukoll ir-rieda tagħha li taħdem mal-Kumitati differenti responsabbli
għall-kwistjonijeit li jaqgħu fi ħdan il-kompetenzi tagħha. Hija tibbaża ruħha fuq id-djalogu u
l-kooperazzjoni bħala metodu ta' ħidma.

Hija kkommettiet ruħha li tipproteġi u tippromwovi d-drittijiet fundamentali u l-libertajiet ċivili
fl-ambitu tal-portafoll tagħha. Hija ddikjarat ir-rieda tagħha li tippromwovi u tiżgura l-
privatezza u s-sigurtà u li tiżgura l-fluss liberu tad-data fl-Unjoni.

Bi tweġiba għal diversi mistoqsijiet tal-Membri dwar il-Privatezza Elettronika, hija ddefendiet
bil-qawwa l-pożizzjoni tal-Kummissjoni li tipproponi li d-Direttiva dwar il-Privatezza
Elettronika attwali tiġi konvertita f'Regolament sabiex tiġi żgurata l-konsistenza mar-
Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data, li l-protezzjoni tal-individwi tiġi msaħħa u
li l-mekkaniżmu ta' konsistenza tal-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data japplika
wkoll fil-kuntest tal-proposta dwar il-Privatezza Elettronika. Hija enfasizzat li dan huwa
strument essenzjali għall-protezzjoni tal-individwi fl-ambjent diġitali u sabiex tiġi żgurata l-
fiduċja. Fl-aħħar nett, hija insistiet li l-kunsens tal-utenti huwa l-kunċett prinċipali tal-proposta
dwar il-Privatezza Elettronika li hija għandha l-intenzjoni li tipproteġi peress li jagħti lill-
individwi kontroll fuq id-data tagħhom. Hija enfasizzat il-ħtieġa li jitħarsu l-libertà tal-
espressjoni, il-libertà tal-informazzjoni u l-pluraliżmu tal-media kif ukoll id-diversità u l-ftuħ
tal-internet. Hija insistiet fuq l-impenn tagħha li dejjem tiżgura l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-
nisa u li timplimenta bis-sħiħ il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Hija enfasizzat l-importanza
tal-kriptografija sabiex tiġi garantita s-sigurtà mingħajr backdoors jew għodod oħra ta' aċċess
mhux awtorizzat. Hija indikat li l-aċċess legali għal informazzjoni kriptata jenħtieġ li jsir skont
kondizzjonijiet stretti ħafna u għal skopijiet speċifiċi biss. Fir-rigward tal-aħbarijiet foloz u d-
diskors ta' mibegħda, is-Sa Gabriel insistiet, fit-tweġibiet bil-miktub tagħha, li hija tipproponi
l-promozzjoni ta' involviment proattiv mal-pjattaformi onlajn u mal-media soċjali u ħidma
mar-Rappreżentant Għoli favur it-tisħiħ tal-komunikazzjonijiet strateġiċi kontra l-kampanji ta'
diżinformazzjoni ħażina barra mill-Unjoni. Hija impenjat ruħha li tikkoopera mal-Viċi
President għas-Suq Uniku Diġitali u mal-Kummissarju responsabbli għall-Ġustizzja dwar
dawn il-kwistjonijiet kollha.
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Għal dak li għandu x'jaqsam mal-Kumitat LIBE, l-eżitu ġenerali ta' din is-seduta ta' smigħ
huwa dan li ġej: il-Kummissarju nnominat uriet l-aptitudni tagħha biex tiġi kkonfermata bħala
Membru tal-Kulleġġ tal-Kummissarji u twettaq dmirijietha. F'dan ir-rigward, huwa essenzjali
li, meta twettaq il-kompiti speċifiċi fdati lilha, id-drittijiet fundamentali jkunu inkorporati
b'mod sħiħ fl-azzjonijiet tagħha. Il-Kumitat LIBE jikkunsidra li huwa importanti li l-
Kummissarju taħdem mill-qrib ħafna mal-Kummissarju għall-Ġustizzja, mal-Viċi President
għas-Suq Uniku Diġitali u mal-Ewwel Viċi President għad-Drittijiet Fundamentali. Is-Sa
Gabriel mistiedna tirrapporta direttament u regolarment lill-Kumitat LIBE dwar dawn il-
kwistjonijiet.

Dan jirrappreżenta l-kunsens tal-Koordinaturi kollha tal-Kumitat LIBE.

* * *

Fil-valutazzjoni tagħna, ħadna kont tal-kwalifiki personali tas-Sa Gabriel, l-impenn Ewropew
tagħha, il-kapaċità tagħha li tikkomunika, l-impenji tagħha li tikkoopera mal-Parlament u mal-
kumitati tiegħu, l-aptitudni tagħha fir-rigward tal-qasam ta' politika tagħha, it-tweġibiet bil-
miktub għall-mistoqsijiet li sarulha qabel is-seduta ta' smigħ u t-tweġibiet tagħha għall-
mistoqsijiet mill-Membri waqt is-seduta ta' smigħ. Abbażi ta' dan u tad-diskussjoni fost il-
koordinaturi tal-kumitati tagħna li ltaqgħu wara s-seduta ta' smigħ taħt il-presidenza tagħna,
aħna b'dan niddikjaraw dan li ġej:

Il-Koordinaturi ITRE u CULT ikkonkludew b'mod unanimu li s-Sa Gabriel hija kkwalifikata
kemm biex tkun Membru tal-Kulleġġ tal-Kummissarji kif ukoll biex twettaq il-kompiti speċifiċi
assenjati lilha.

Inkunu grati jekk tressaq din il-valutazzjoni għall-attenzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti.

Dejjem tiegħek,

Jerzy Buzek Petra Kammerevert


