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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ 

Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-

mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

– wara li kkunsidra d-direttivi ta' negozjati tal-Kunsill dwar is-Sħubija Trans-Atlantika ta' 

Kummerċ u ta' Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Mejju 2013 dwar in-negozjati dwar il-

ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerċ u l-investiment1, b'mod partikolari l-paragrafu 13 

tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Marzu 2014 dwar il-programm ta' 

sorveljanza tal-NSA tal-Istati Uniti, il-korpi ta' sorveljanza f'diversi Stati Membri u l-

impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tal-UE u dwar il-kooperazzjoni 

transatlantika fil-Ġustizzja u l-Intern2, 

A. billi l-Unjoni hija marbuta mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (il-

Karta), inkluż l-Artikolu 8 tagħha dwar id-dritt tal-protezzjoni ta' data personali, u l-

Artikolu 16 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) dwar l-istess 

dritt fundamentali, bħala pilastru ewlieni tad-dritt primarju tal-UE li jrid jiġi rrispettat bis-

sħiħ mill-ftehimiet internazzjonali kollha; 

B. billi l-Unjoni hija marbuta mill-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), fost 

oħrajn, li jonoraw il-valuri tad-demokrazija u l-istat tad-dritt; 

C. billi l-Unjoni hija marbuta mill-Artikoli 20 u 21 tal-Karta li tonora l-prinċipji ta' 

ugwaljanza quddiem il-liġi u l-libertà mid-diskriminazzjoni; 

D. billi kemm l-Artikolu 1 kif ukoll l-Artikolu 10(3) tat-TUE jistipulaw li "d-deċiżjonijiet 

għandhom jittieħdu b'mod kemm jista' jkun miftuħ u qrib iċ-ċittadin"; billi t-trasparenza u 

d-djalogu miftuħ bejn is-sħab, inklużi ċ-ċittadini, huma tal-akbar importanza matul in-

negozjati kif ukoll waqt il-fażi ta' implimentazzjoni; billi l-Parlament jappoġġa l-appell 

tal-Ombudsman għal approċċ trasparenti; 

E. billi n-negozjati li għaddejjin bħalissa dwar ftehimiet kummerċjali internazzjonali, inkluża 

s-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP), kif ukoll il-Ftehim dwar 

il-Kummerċ fis-Servizzi (TiSA), jirrigwardaw ukoll il-flussi ta' data internazzjonali, 

filwaqt li jeskludu b'mod sħiħ il-privatezza u l-protezzjoni tad-data, li se jiġu diskussi 

b'mod parallel fil-kuntest tal-Isfera ta' Sikurezza bejn l-UE u l-Istati Uniti u l-Ftehim 

Qafas dwar il-Protezzjoni tad-Data bejn l-UE u l-Istati Uniti; 

F. billi, waqt is-seba' ċiklu ta' negozjati għat-TTIP, in-negozjaturi tal-Istati Uniti pproponew 

abbozz ta' kapitlu dwar il-kummerċ elettroniku; billi dan l-abbozz ma jinsabx disponibbli 

għall-Membri tal-Parlament Ewropew; billi l-abbozz ta' test imfassal mill-Istati Uniti għat-

                                                 
1 Testi Adottati, P7_TA(2013)0227. 
2 Testi adottati, P7_TA(2014)0230. 
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TiSA jimmina r-regoli u s-salvagwardji tal-UE għat-trasferiment ta' data personali lil 

pajjiżi terzi; billi l-Parlament jirriserva d-dritt li jesprimi l-opinjoni tiegħu wara li 

jikkonsulta kwalunke proposta u abbozz ta' testi futuri tal-ftehim TTIP; 

G. billi, ċ-ċittadini ta' stat li huwa parti kontraenti f'żona ta' kummerċ ħieles għandhom 

igawdu minn aċċess faċli għaż-żona kollha; 

H. billi l-biċċa l-kbira tal-Istati Membri tal-UE u l-Istati Uniti rratifikaw il-Konvenzjoni tal-

OECD dwar il-Ġlieda kontra t-Tixħim ta' Uffiċjali Pubbliċi Barranin fit-Tranżazzjonijiet 

Kummerċjali Internazzjonli; billi bosta Stati Membri tal-UE u l-Istati Uniti rratifikaw il-

Konvenzjoni tan-NU kontra l-Korruzzjoni; billi diversi Stati Membri tal-UE u l-Istati 

Uniti huma membri tat-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja kontra l-Ħasil tal-Flus; 

1. Jindirizza r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin lill-Kummissjoni: 

 (a) li tiżgura li l-ftehim jiggarantixxi rispett sħiħ tal-istandards tad-drittijiet fundamentali 

tal-UE permezz tal-inklużjoni ta' klawsola legalment vinkolanti u sospensiva dwar id-

drittijiet tal-bniedem bħala parti standard mill-ftehimiet kummerċjali tal-UE ma' 

pajjiżi terzi; 

 (b) li żżomm f'moħħha li l-approvazzjoni mogħtija mill-Parlament Ewropew għall-Ftehim 

TTIP finali tista' tiġi pperikolata sakemm l-attivitajiet ta' sorveljanza tal-massa 

ġenerali ma jiġux abbandunati għalkollox u tinstab soluzzjoni adegwata għad-drittijiet 

għall-privatezza tad-data, inklużi r-rimedju amministrattiv u r-rimedju ġudizzjarju, kif 

stabbilit fil-paragrafu 74 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament tat-12 ta' Marzu 2014 li 

ssemmiet aktar 'il fuq; 

 (c)  li tieħu miżuri immedjati sabiex tiżgura, b'mod partikolari, li jiġu implimentati r-

rakkomandazzjonijiet li saru fir-riżoluzzjoni tal-Parlament tat-12 ta' Marzu 2014 li 

ssemmiet aktar 'il fuq dwar l-iżvilupp ta' strateġija Ewropea għall-indipendenza 

informatika u s-strateġija ċibernetika tal-UE; 

 (d) li tinkorpora, bħala prijorità ewlenija, dispożizzjoni indipendenti u orizzonatali li hija 

wkoll komprensiva u li ma tikkostitwixxi ebda ambigwità, abbażi tal-Artikolu XIV 

tal-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (GATS), li teżenta għalkollox il-

qafas ġuridiku eżistenti u futur tal-UE għall-protezzjoni tad-data personali mill-ftehim, 

mingħajr ebda kundizzjoni li dan għandu jkun konsistenti ma' partijiet oħra tat-TTIP, u 

tiżgura li l-ftehim ma' jipprekludix l-applikazzjoni ta' eċċezzjonijiet għall-forniment ta' 

servizzi li huma ġustifikabbli skont ir-regoli relevanti tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-

Kummerċ (l-Artikoli XIV u XIVbis tal-GATS); 

 (e) li tiżgura li d-data personali tista' tiġi trasferita 'l barra mill-Unjoni biss jekk jiġu 

rispettati d-dispożizzjonijiet dwar it-trasferimenti f'pajjiżi terzi li jinsabu fil-liġijiet 

rigward il-protezzjoni tad-data tal-UE; li tinnegozja dwar dispożizzjonijiet li 

jirrigwardaw il-fluss ta' data personali, dejjem jekk tkun garantita u osservata l-

applikazzjoni sħiħa tar-regoli tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data; 

 (f) li tiżgura li l-abbozz ta' kapitlu dwar il-kummerċ elettroniku propost min-negozjaturi 

tal-Istati Uniti matul is-seba' ċiklu ta' negozjar tat-TTIP ma jiġix aċċettat bħala bażi 
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għan-negozjati jekk dan ikun jikkontjeni kundizzjonijiet simili għal dawk stabbiliti fl-

abbozz ta' kapitlu dwar il-kummerċ elettroniku għan-negozjati TiSA; li topponi l-

abbozz ta' kapitlu TiSA dwar il-kummerċ elettroniku mfassal mill-Istati Uniti fir-

rigward tad-data personali; li tiżgura konklużjoni sodisfaċenti tan-negozjati dwar l-

Isfera ta' Sikurezza u l-Ftehim Qafas dwar il-Protezzjoni tad-Data; 

 (g) li żżomm f'moħħha li r-regoli tal-UE dwar it-trasferiment tad-data personali jistgħu 

jipprojbixxu l-ipproċessar ta' din id-data f'pajjiżi terzi jekk dawn ma jilħqux l-

istandard ta' adegwatezza tal-UE; li tinsisti li kwalunkwe rekwiżit għal-lokalizzazzjoni 

tat-tagħmir u l-istabbilimenti użati fl-ipproċessar tad-data jkun konformi mar-regoli 

tal-UE fir-rigward tat-trasferimenti tad-data; li tikkoopera mal-Istati Uniti u pajjiżi 

terzi oħra fl-ambitu tas-sedi adegwati bil-għan li tadotta standards għoljin f'dak li 

jikkonċerna l-protezzjoni tad-data fid-dinja, b'mod partikolari fil-kuntest tal-Isfera ta' 

Sikurezza u l-Ftehim Qafas dwar il-Protezzjoni tad-Data; 

 (h) li tiżgura li d-deċiżjonijiet rigward il-kunflitti legali dwar id-drittijiet fundamentali 

jsiru biss mill-qrati ordinarji kompetenti; li tiżgura li d-dispożizzjonijiet possibbli 

rigward is-soluzzjonijiet għat-tilwim bejn l-investitur u l-istat (ISDS) ma jipprevjenux 

l-aċċess ugwali għall-ġustizzja jew jimminaw id-demokrazija; 

 (i)  li turi rispett sħiħ lejn il-ħtieġa għat-trasparenza u r-responsabilità fin-negozjati tul il-

proċess sħiħ, u twettaq l-obbligu tagħha skont l-Artikolu 218(10) TFUE, li n-natura 

statutorja tiegħu ġiet ikkonfermata f'deċiżjoni reċenti tal-Qorti tal-Ġustizzja1, li 

żżomm lill-Parlament informat sew fuq bażi immedjata fl-istadji kollha tan-negozjati; 

li tiżgura l-aċċess tal-pubbliku għad-dokumenti tan-negozjati relevanti mill-partijiet 

kollha, bl-eċċezzjoni ta' dawk li għandhom jiġu kklassifikati b'ġustifikazzjoni ċara fuq 

bażi ta' każ b'każ, b'ġustifikazzjoni pubblika ta' kemm l-aċċess għall-partijiet mhux 

żvelati tad-dokument ikkonċernat x'aktarx jimmina b'mod speċifiku u reali l-interessi 

protetti mill-eċċezzjonijiet, f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-

dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni2; li tiżgura li l-

ftehim bl-ebda mod m'għandu jdgħajjef il-liġijiet tal-UE jew tal-Istati Membri tagħha 

fir-rigward tal-aċċess pubbliku għal dokumenti uffiċjali; 

 (j) li żżid, fil-kuntest tan-negozjati, pressjoni politika fuq l-Istati Uniti biex jiggarantixxu 

reċiproċità sħiħa tal-viżi u trattament ugwali għaċ-ċittadini kollha tal-Istati Membri 

tal-UE mingħajr diskriminazzjoni fir-rigward tal-aċċess tagħhom fl-Istati Uniti; 

 (k) li tinkludi, fil-ftehim, klawsola dwar il-korruzzjoni, il-frodi tat-taxxa, l-evażjoni tat-

taxxa u l-ħasil tal-flus bil-għan li tistabbillixxi kooperazzjoni msaħħa bejn l-Istati Membri 

u l-Istati Uniti, inklużi mekkaniżmi għal kooperazzjoni internazzjonali aktar effiċjenti, 

assistenza legali reċiproka, irkupru ta' assi, assistenza teknika, skambju ta' informazzjoni u 

implimentazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet u standards internazzjonali. 

                                                 
1 Kawża C-658/11 il-Parlament v il-Kunsill, sentenza tal-24 ta' Ġunju 2014. 
2 ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43. 
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