
– 1 –  

IL-PARLAMENT EWROPEW
TWEĠIBIET GĦALL-KWESTJONARJU LILL-

KUMMISSARJU ASHTON

Parti A – Mistoqsijiet ġenerali

I. Personali u professjonali

1. X'inhuma l-aspetti tal-kwalifiki personali u l-esperjenza professjonali 
tiegħek li tħoss li kienu ta' rilevanza partikolari għal dak li għandu x'jaqsam 
man-nomina tiegħek u r-rwol prospettiv tiegħek bħala Kummissarju?

Jiena Ewropea impenjata bis-sħiħ b’appoġġ ippruvat għall-Unjoni Ewropea u twemmin serju 
fil-valur u n-neċessità ta’ UE effettiva. Bħala kap tal-House of Lords iggwidajt it-Trattat ta’ 
Liżbona fil-House of Lords. Għandi esperjenza prattika tal-politiki Ewropej u fin-negozjati 
fil-livell intergovernattiv, notevolment permezz tax-xogħol tiegħi bħala Ministru tal-Ġustizzja 
tar-Renju Unit fil-Kunsill għall-Ġustizzja u l-Affarijiet tal-Intern. Dan kien jinkludi l-
Presidenza ta’ dan il-Kunsill matul il-Presidenza tar-Renju Unit fl-2005. Bħala Segretarju 
Parlamentari Deputat tar-Renju Unit fid-Dipartiment tal-Affarijiet Kostituzzjonali, mexxejt 
in-negozjati internazzjonali fil-qasam tal-kummerċ fis-servizzi legali mal-Indja u mal-Afrika 
t’Isfel.

Għandi esperjenza soda fi kwistjonijiet ta’ negozju u ekonomija, minħabba li kont Direttur 
tal-organizzazzjoni karitatevoli Business in the Community tar-Renju Unit, li taħdem mal-
impriżi biex tħeġġiġhom jimpenjaw ruħhom fil-komunitajiet tagħhom u jiżviluppaw il-
potenzjal tal-persuni li jaħdmu magħhom. Minn din l-esperjenza naf dwar l-isfidi li jiffaċċjaw 
l-impriżi Ewropej biex jibbilanċaw il-ħtiġijiet ta’ kompetittività tal-ekonomija globali mal-
obbligi tagħhom lejn il-komunitajiet li tagħhom jagħmlu parti. Dan huwa partikolarment veru 
għall-impriżi żgħar u ta’ daqs medju, li jibqgħu ċ-ċentru tal-ekonomija Ewropea u li se jkunu 
l-prijorità ċentrali tal-ħidma tiegħi bħala Kummissarju għall-Kummerċ, pereżempju, f’termini 
ta’ titjib tal-aċċess tagħhom għas-suq.

II. Indipendenza

2. Kif tara l-obbligu tiegħek li tkun indipendenti fit-twettiq tad-dmirijiet 
tiegħek u kif tipprevedi li ser twettaq dan il-prinċipju fil-prattika b'mod 
konkret?

Jiena nemmen ħafna fil-prinċipju ta’ indipendenza tal-Kummissarji stipulat fit-trattat. Huwa 
parti importanti ta’ kif taħdem il-Kummissjoni u kif hija kapaċi tqassam id-dmirijiet tagħha.
Din l-indipendenza tippermettilna nisimgħu, u nitgħallmu minn, opinjonijiet u vuċijiet 
differenti u minnhom nieħdu l-interess Ewropew komuni. L-indipendenza hija l-kwalità li 
tippermetti lill-Kummissjoni twettaq bis-sħiħ ir-rwol tagħha ta’ “medjatur indipendenti” 
għall-Unjoni Ewropea. Huwa importanti ħafna li tinżamm din it-tradizzjoni ta’ indipendenza.
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Kif tafu jiena membru għal ħajti. Ma nistax nirrinunzja t-titolu tiegħi ta’ ‘Barunessa’ 
minħabba li dan ingħatali għal ħajti kollha. Bis-saħħa tat-titolu tiegħi, għandi post fil-House 
of Lords tar-Renju Unit. Għat-terminu tal-mandat tiegħi bħala Kummissarju jien ħadt 
awtorizzazzjoni għal assenza mill-House of Lords. Fil-prattika dan ifisser li, għalkemm 
inżomm it-titolu tiegħi, mhux se nattendi l-House of Lords, mhux se nipparteċipa 
f'votazzjonijiet, mhux se nagħmel diskorsi, u mhux se nieħu sussidji matul il-perjodu tal-
mandat tiegħi.

3. Tista' tipprovdi lill-Parlament Ewropew bid-dettalji tal-interessi u l-
pożizzjonijiet reċenti u kurrenti tiegħek fl-oqsma tan-negozju, tal-finanzi u tal-
politika, u ta' kull impenn ieħor li jista' ma jaqbilx mad-dmirijiet prospettivi 
tiegħek?

M’għandi l-ebda interessi ta’ negozju jew interessi finanzjarji, u l-interessi politiċi tiegħi 
għandhom jikkumplementaw ir-rwol ġdid tiegħi mhux joħolqu kunflitt miegħu. Ninsab 
konxja bis-sħiħ dwar ir-regoli dwar l-etika u l-integrità stipulati fil-Kodiċi ta’ Kondotta għall-
Kummissarji u hija fl-intenzjoni tiegħi li nirrispettahom bis-sħiħ. Kif indikat fir-risposta 
preċedenti, jiena ħadt il-passi meħtieġa biex niżgura li ma jkun hemm l-ebda kunflitt bejn l-
istatut tiegħi bħala Barunessa u d-dmirijiet tiegħi bħala Kummissarju.

III. Il-Futur tal-Unjoni Ewropea

4. L-Istrateġija ta' Liżbona hija strateġija mifruxa fuq għaxar snin bil-għan li 
l-Unjoni Ewropea ssir l-ekonomija l-iktar dinamika, kompetittiva u sostenibbli 
tad-dinja sa l-2010. L-istrateġija ta' Liżbona tinkludi tliet pilastri ta' żvilupp 
sostenibbli: l-ekonomija, l-affarjiet soċjali u l-ambjent. Id-data tal-2010 ser 
tikkoinċidi mat-tmiem tal-mandat tiegħek. Bħala Kummissarju, x'biħsiebek 
tagħmel biex tħaffef il-progress lejn l-għanijiet ta' Liżbona u liema għandhom 
ikunu, fil-fehma tiegħek, il-prijoritajiet ewlenin?

L-Istrateġija mġedda ta’ Liżbona għat-Tkabbir u l-Impjieg hija importanti għall-ġejjieni 
ekonomiku tal-Ewropa u l-kapaċità tagħha li żżomm soċjetajiet b’saħħithom imsejsa fuq it-
tkabbir sostenibbli. Din kellha suċċess wiesa’ fl-għaqda bejn il-gvernijiet Ewropej, il-
parlamenti u l-interessi madwar sett wieħed ta’ għanjiet politiċi. Dan sewa biex jiġi żgurat li t-
tfassil tal-politika fl-Ewropa dwar dawn il-kwistjonijiet huwa iktar integrat. L-Istrateġija hija 
ta’ importanza vitali għat-tħejjija tal-Ewropa għall-isfidi tal-globalizzazzjoni u l-popolazzjoni 
li qed tixjieħ. Il-Kummissjoni għandha rwol importanti biex jinżamm il-momentum tar-
riforma u biex tgħin lill-Istati Membri jilħqu l-impenji tagħhom.

Ttieħdu wkoll passi importanti fil-livell tal-Unjoni. Nista’ nsemmi l-intensifikar tas-suq intern 
tal-eneġrija u l-orjentament mill-ġdid tal-użu tal-fondi strutturali lejn proġetti mmiratai lejn it-
tiġdid ekonomiku permezz tal-ħolqien ta’ tkabbir u impjiegi ġodda. Il-proposti tas-sena l-oħra 
dwar l-enerġija u t-tibdil tal-klima huma pass ieħor kbir ’il quddiem.

Fil-prattika dan ifisser li s-saħħa ekonomika tal-Ewropa tiġi rikonoxxuta u l-ħolqien tal-
impjieg f'pajjiżna jkun marbut mal-kapaċità tagħna li nkunu kompetitivi fl-ekonomija globali, 
u naħdmu biex niżguraw swieq globali miftuħa, fejn l-impriżi Ewropej ikollhom trattament 
ġust u fejn l-entitajiet l-oħra jirrispettaw ir-regoli tal-kummerċ. Dan ifisser li jintużaw il-
ftehimiet kummerċjali biex jingħataw opportunitajiet ġodda għat-tkabbir u l-impjieg kemm fl-
Ewropa kif ukoll fil-pajjiżi sħab tagħha.  
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Naturalment, il-kriżi finanzjarja attwali se toħloq kuntest ġdid u diffiċli. Madankollu, 
minkejja d-diffikultajiet attwali, għandna nibqgħu ffukati fuq it-terminu itwal. L-isfidi bażiċi 
ma nbidlux. Jeħtieġ li nimmodernizzaw l-ekonomiji tagħhna u nrenduhom iktar b’saħħithom 
biex jaħtfu l-opportunitajiet tal-ġejjini u jikkompetu mas-saħħiet ekonomiċi emerġenti taċ-
Ċina, l-Indja u oħrajn. Jeħtieġ li niżguraw li l-forza tax-xogħol jkollha l-ħiliet meħtieġa biex 
tieħu vantaġġ mill-opportunitajiet futuri. Jeħtieġ ukoll li nħejju għat-tibdil demografiku. It-
tranżizzjoni għal ekonomija b’karbonju baxx qatt ma kienet daqshekk urġenti. Bit-tisħiħ tal-
pedamenti tal-ekonomiji tagħna nistgħu nħaffu l-irkupru tagħna u nrenduh iktar sostenibbli. 
L-Istrateġija ta’ Liżbona tippermetti li l-ekonomiji tagħna jkunu iktar flessibbli u b'saħħithom 
u iktar kapaċi li jirreżistu għal xokkijiet fil-ġejjieni.

Mill-perspettiva kummerċjali l-isfida ewlenija tagħna hi li nfasslu l-globalizzazzjoni b’mod li 
nistgħu ngawdu kollha minnha. Bħala eżempju wieħed, il-problemi ekonomiċi attwali jfissru 
li l-ħtieġa għal ftehim ta’ kummerċ dinji hija iktar urġenti milli inqas; nirfdu sistema 
b’saħħitha ta’ regoli kummerċjali globali li jirriflettu l-ħtiġijiet tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw u 
li jagħtu l-kunfidenza tant meħtieġa għas-sistema internazzjonali tal-kummerċ.

5. Kif beħsiebek ittejjeb l-immaġni pubblika tal-Kummissjoni?

Peress li jien mir-Renju Unit imdorrija bl-ewroxettiżmu. Iżda nemmen ukoll li, kif qal il-
President Barroso fl-ewwel diskors tiegħu fil-Parlament Ewropew, “l-ikbar sfida li qed 
niffaċċjaw mhijiex l-Ewroxettiżmu tal-ftit iżda l-Ewroapatija tal-ħafna”. L-isfida tagħna 
kemm bħala Kummissarji kif ukoll bħala membri Parlamentari hija li nuru li l-Ewropa hija 
relevanti u kapaċi li toffri soluzzjonijiet għall-isfidi globali.

Bħala Kummissarju nixtieq inkompli nfittex mezzi kif tista’ tiġi enfasizzata r-relevanza tal-
UE fil-ħajja ta’ kuljum taċ-ċittadini Ewropej. Din hija l-konvinzjoni politika tiegħi li fuqha 
kienet ibbażata l-ħidma politika tiegħi favur l-Ewropa fil-passat: li l-Ewropa għandha tagħmel 
differenza pożittiva fil-ħajja taċ-ċittadini. Fil-politika tal-kummerċ jien nemmen li dan ifisser 
l-iżgurar li nagħtu attenzjoni partikolari għall-ħtiġijiet tal-impriżi żgħar u ta’ daqs medju, li 
huma spiss f’pożizzjoni tajba biex jistgħanaw fl-ekonomija globali, iżda li jiffaċċjaw sfidi 
addizzjonali biex jagħmlu dan minħabba d-daqs u r-risorsi tagħhom.  

L-aspettativi tan-nies fil-konfront tal-UE nbidlu matul dawn l-aħħar 50 sena kif inbidlet ukoll 
l-Ewropa u d-dinja ta’ madwarna. Il-parti l-kbira tal-Ewropej jaċċettaw li s-soċjetajiet tagħna 
jistgħu jindirizzaw ħafna mill-isfidi ewlenin tal-lum biss kollettivament u fuq skala Ewropea. 
Dan japplika b'mod partikolari għal sfidi bħat-tibdil fil-klima, il-politika dwar l-enerġija, il-
migrazzjoni, it-tnaqqis tal-faqar globali u kwistjonijiet relatati mas-sigurtà u l-ġustizzja. Il-
kriżi ekonomika attwali tenfasizza b’mod espliċitu kemm l-ekonomiji tagħna saru marbutin u 
konnessi u kif azzjoni fuq skala nazzjonali mhijiex suffiċjenti. Li tkun relevanti għall-Ewropej 
tfisser li turi li nifhmu dawn l-isfidi u li aħna kapaċi nindirizzawhom.

Il-Kummissjoni għandha wkoll responsabbiltà importanti għall-komunikazzjoni. Ma naħsibx 
li dan huwa każ sempliċi ta’ marketing tal-politiki tal-UE lill-pubbliku. Huwa proċess ta’ 
djalogu u dibattitu, li fih l-Istituzzjonijiet Ewropej jinvolvu u jikkonsultaw iċ-ċittadini.
Minbarra li nispjegaw il-kwistjonijiet tal-UE liċ-ċittadini, jeħtieġ li nisimgħu il-problemi 
tagħhom u nużaw l-opinjonijiet tagħhom fit-tfassil tal-politika. Dan jista’ jsir direttament jew 
permezz tal-Parlament Ewropew. Bħala Kummissarju nappoġġja l-għan tal-Kummissjoni li 
toħloq dibattitu pubbliku animat dwar l-għanijiet u l-politiki tal-UE - mhux inqas f'art twelidi.
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IV. Ir-Responsabbiltà demokratika lejn il-Parlament Ewropew

6a. Kif tara r-responsabbiltà tiegħek lejn il-Parlament Ewropew? 

Nirrispetta u nimplimenta totalment l-impenji li diġà daħlet għalihom il-Kummissjoni taħt il-
Ftehim Qafas 2005, inkluż il-prinċipju li bih kull Kummissarju jieħu r-responsabbiltà politika 
għall-azzjonijiet fil-qasam ta' kompetenza tiegħu/taghħa, bla ħsara għall-prinċipju tal-
kolleġġjalità tal-Kummissjoni.  

Għandi esperjenza ppruvata fil-komunikazzjoni mal-Parlament Ewropew, sew matul ix-
xogħol tiegħi fit-Trattat ta’ Liżbona kif ukoll matul it-tliet snin tiegħi bħala Ministru tal-
Ġustizzja tar-Renju Unit, inkluż matul il-Presidenza tar-Renju Unit fl-2005. Jiena nemmen li 
hija ta' importanza politika fundamentali għad-demokrazija, l-effettività u l-leġittimità tal-
Unjoni Ewropea li l-Kulleġġ kollu jinżamm responsabbli mill-Parlament Ewropew. Il-
Parlament Ewropew huwa l-unika istituzzjoni Ewropea li tiġi eletta direttament, u 
għaldaqstant, igawdi minn leġittimità demokratika fir-rappreżentazzjoni taċ-ċittadini tal-
Ewropa. Il-Parlament Ewropew għandu u jibqa’ jkollu rwol ewlieni fl-iżvilupp tal-Unjoni 
Ewropea, billi joffri viżjoni qawwija tar-rwol tal-UE fil-ħajja Ewropea u billi javviċina l-
Ewropa maċ-ċittadini tagħha. Il-passi ’l quddiem fit-Trattat ta’ Liżbona - mhux l-inqas 
permezz tal-passi ’l quddiem fil-qasam tiegħi stess tal-politika kummerċjali - għandhom 
jgħinu biex jikkonsolidaw dan ir-rwol.

F’termini prattiċi, jeħtieġ li l-Parlament ikun jista’ jeżerċita l-viżjoni demokratika tiegħu 
b’mod effettiv.  Dan ifisser li jiġi żgurat li jkollu l-informazzjoni kollha u f’waqtha li jeħtieġ 
biex jeżerċita dan il-kontroll. Jiena impenjata, billi nibni fuq il-prattiki taż-żewġ predeċessuri 
tiegħi, li nżomm il-Parlament infurmat bis-sħiħ dwar il-qasam tal-politika tal-kummerċ.
Nemmen li dan għandu jfisser li l-Parlament jiġi pprovdut bl-informazzjoni li tinqasam mal-
Kunsill kif ukoll b’parteċipazzjoni regolari fis-sessjonijiet Plenarji u billi nkun disponibbli 
sabiex nispjega u nirrapporta dwar dak li qed tagħmel il-Kummissjoni u r-raġunijiet tagħha.
Nemmen li għandi dover serju li nisma’ b’attenzjoni l-ħsibijiet tal-Parlament u nieħu 
rendikont reali tal-opinjonijiet tal-Parlament. Ħerqana li nkompli dan id-djalogu mill-qrib li 
diġà bdejt.

6b.Minn ottika strettament politika, taħseb li, f'każ li seduta ta' smigħ twassal 
għal konklużjoni negattiva, il-Kummissarji nnominati kkonċernati għandhom 
jirtiraw il-kandidatura tagħhom?

Naċċetta bis-sħiħ il-prinċipju definit fil-Ftehim ta' Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-
Parlament Ewropew u l-Kummissjoni li jipprovdi li l-President tal-Kummissjoni jista' jitlob 
lill-Membru tal-Kummissjoni jirriżenja jekk il-Parlament jesprimi nuqqas ta' fiduċja fih/fiha.

Nixtieq inżid li jien ferħana li ngħatajt din l-opportunità li nippreżenta ruħi fil-Parlament fil-
bidu tal-mandat tiegħi u qabel ma bdejt assumejt responsabilitajiet operattivi ewlenin.

6c. Sa liema punt tqis li inti responsabbli għat-tweġibiet mogħtija mis-servizzi 
tiegħek lill-Parlament dwar talbiet magħmula mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
u mill-kumitati responsabbli l-oħra tiegħu? Jekk tiġi msejjaħ sabiex 
tiġġustifika jew tispjega atti jew omissjonijiet imwettqa fl-imgħoddi mill-
Kummissjoni, sa liema punt tqis li inti responsabbli lejn il-Parlament?
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Kif indikat qabel, naċċetta bis-sħiħ il-prinċipju tal-Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-
Parlament Ewropew u l-Kummissjoni li jistipula li "kull Kummissarju għandu jerfa’ 
responsabbiltà politika għal azzjoni fil-qasam li jkun responsabbli għalih, bla ebda ħsara 
għall-prinċipju tal-kulleġġjalità tal-Kummissjoni".  Jien nikkunsidra r-risposti li jingħataw lili 
mis-servizzi tiegħi bħala risposti li jingħataw f'ismi, u għalhekk nieħu r-responsabbiltà 
politika għalihom.

Għandi l-intenzjoni li niżgura li ma jkun hemm ebda nuqqas ta' responsabbiltà mill-
Kummissjoni lejn il-Parlament rigward l-oqsma taħt ir-responsabbiltà tiegħi. Minħabba li 
għadni se nibda f'dan il-portafoll, naturalment se nibda billi nirrevedi u nħalli l-marka tiegħi 
fuq il-politiki.  Kieku kelli niddeċiedi li l-għażliet politiki preċedenti jeħtieġu modifiki jew 
tibdil, naturalment ninforma u nispjega dan lill-Parlament kif meħtieġ. Ninsab lesta li 
niġġustifika jew nispjega l-atti preċedenti tal-Kummissjoni.

6d. Inti x'tifhem bil-kunċett tar-responsabbiltà politika lejn il-Parlament 
għall-attivitajiet tad-Direttorat(i) Ġenerali tiegħek? X'miżuri bi ħsiebek tadotta 
sabiex tiżgura li d-Direttorat(i) Ġenerali tiegħek jkunu amministrati tajjeb?

Jien responsabbli lejn il-Kulleġġ għall-attivitajiet tiegħi u dawk tad-Direttorat Ġenerali għall-
Kummerċ filwaqt li d-Direttur Ġenerali huwa responsabbli lejja u lejn il-Kulleġġ għall-
implimentazzjoni xierqa tal-linji gwida li nistabilixxu u għall-ġestjoni tad-Direttorat Ġenerali.  
Għall-pożizzjoni ta’ Kummissarju jien qed nikkontribwixxi snin twal ta’ esperjenza 
Ministerjali fir-Renku Unit fil-ġestjoni ta’ timijiet dipartimentali ta’ diversi daqsijiet.
Nemmen li s-saħħa ta’ tim effettiv huwa fl-iżgurar ta’ diskussjoni miftuħa dwar l-għażliet 
politiki u fehim ċar tar-rwoli u responsabilitajiet,

Nixtieq inżid li nemmen li r-relazzjonijiet bejn il-Kummissarji u d-dipartimenti huma fuq 
kollox ibbażati fuq il-lealtà, il-fiduċja u t-trasparenza – partikolarment fir-rigward tal-kuntatti 
esterni. Jien nippretendi li s-servizzi tiegħi jżommu l-ogħla livelli ta’ onestà professjonali u 
mġiba etika li huma mistennija kemm mill-pubbliku kif ukoll mill-Parlament.

Nifhem li wara r-riformi tal-Kummissjoni preċedenti ħafna mill-istrumenti meħtieġa biex 
ikun żgurat li nwettqu l-ogħla livell ta’ servizz pubbliku issa jinsabu lesti biex jiġu 
implimentati. Bi ħsiebni nagħmel użu sħiħ minnhom. Billi nibni partikolarment fuq il-Pjan ta’ 
Ġestjoni Annwali tad-Direttorat Ġenerali u r-Rapporti ta’ Attività Annwali, jien se niżgura li 
l-għanijiet ta’ politika tad-Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ huma definiti b’mod ċar, u l-
progress li jsir ikun segwit mill-qrib.

Nixtieq nagħti l-attenzjoni kollha dovuta għall-ħidma u r-rakkomandazzjonijiet tal-entitajiet 
varji ta’ kontroll: il-kapaċità ta’ verifika interna tad-Direttorat Ġenerali, is-servizzi ta’ verifika 
tal-Kummissjoni, u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri; kif ukoll il-ħidma tal-Ombudsman ta’ dan 
il-Parlament.

Irrid niltaqa’ mal-maniġment ta’ livell għoli fid-Direttorat Ġenerali kull ġimgħa biex 
niddiskutu l-iżviluppi ta’ politika, filwaqt li nżomm kuntatt regolari mad-Direttur Ġenerali 
tiegħi. Nistenna li ninżamm infurmata regolarment dwar kwistjonijiet importanti ta’ ġestjoni, 
inklużi dawk ta’ attività mfassla biex niżguraw li l-ħidma tagħna hija konformi mal-ogħla 
standards etiċi.  U mill-inqas darbtejn fis-sena nixtieq ikolli laqgħa mad-Direttur Ġenerali 
speċifikament dwar il-kontrolli interni u l-verifika.
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7. X'importanza tagħti lill-implimentazzjoni tal-kooperazzjoni 
interistituzzjonali (Kummissjoni-Parlament), b'mod partikolari mal-kumitati 
parlamentari rilevanti fil-qasam ta' kompetenza tiegħek? F'dan il-kuntest 
ġdid, xi tfisser għalik it-trasparenza fil-proċedura leġiżlattiva 
interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni, kif 
ukoll fir-relazzjonijiet interistituzzjonali inġenerali?

Mill-esperjenza tiegħi bħala kap tal-House of Lords, naf kemm hija importanti l-
kooperazzjoni tajba bejn eżekuttiv u l-Parlament għat-twettiq ta' politiki effettivi. Dan jgħodd 
partikolarment fil-kuntest tar-Renju Unit fejn il-gvern laburista m'għandux maġġoranza 
naturali fil-Kamra ta' fuq, li jfisser li huwa vitali li jkun hemm appoġġ u li jinbnew il-
koalizzjonijiet. Għalhekk ninsab konvinta bis-sħiħ li kooperazzjoni interistituzzjonali tajba 
hija importanti ħafna għall-effiċjenza, it-trasparenza, il-leġittimità u l-governanza tajba tal-
Istituzzjonijiet tal-UE.

Nemmen li huma essenzjali r-relazzjonijiet tajba bejn il-Kummissarji u l-kumitati relevanti 
tagħhom. Nemmen li għandna dejjem infittxu mezzi kif nistgħu ntejbu iktar dawn ir-
relazzjonijiet, permezz ta' djalogu iktar mill-qrib, attendenza iktar regolari u l-iskambju ta' 
informazzjoni. Huwa importanti wkoll li l-Kummissjoni taħdem malajr u b’mod komprensiv 
fuq opinjonijiet espressi minn Kumitat.

Jien nikkunsidra li hija parti importanti mid-dmirijiet ta’ Kummissarju li jkun responsabbli 
għas-sessjonijiet Plenarji tal-Parlament, iżda wkoll li jattendi regolament laqgħat tal-kumitat 
kemm fuq stedina tal-Kumitat kif ukoll fuq suġġeriment tiegħi. Kif indikajt qabel nemmen li 
għandi d-dmir li nkun disponibbli għall-membri tal-kumitat. Fuq il-bażi tal-ewwel kuntatti 
tiegħi tul dawn il-ġranet reċenti, nixtieq nistabbilixxi komunikazzjoni diretta mal-Membri tal-
Parlament Ewropew, sabiex nsir naf bit-tħassib tagħhom u nagħti informazzjoni f'waqtha u 
ċara. Il-preżentazzjoni tiegħi fil-Parlament se tkun l-ewwel okkażjoni importanti li fiha 
nistabilixxi relazzjoni ta' ħidma tajba bbażata fuq il-fiduċja reċiproka u r-rispett mal-kumitati 
li l-iktar jkopru l-qasam ta' responsabbiltà tiegħi.  

V. Integrazzjoni tal-kunċett tal-opportunitajiet indaqs għas-sessi

8. Liema miżuri konkreti tikkunsidra li huma meħtieġa sabiex jiġi żgurat li l-kunċett tal-
opportunitajiet indaqs għas-sessi jiġi implimentat fil-qasam ta' politika speċifiku tiegħek?
Għandek strateġija politika, u x'riżorsi finanzjarji u umani taħseb li huma meħtieġa sabiex 
tiġi implimentata l-integrazzjoni tal-kunċett tal-opportunitajiet indaqs għas-sessi fil-
portafoll tiegħek?

Se nkun l-ewwel Kummissarju Ewropew Brittanniku mara u l-ewwel Kummissarju għall-
Kummerċ mara, li hija prova tal-fatt li n-nisa għadhom mhumiex rappreżentati biżżejjed fl-
ogħla livelli tal-Unjoni Ewropea. Kelli interessi partikolari fil-kwistjonijiet ta’ ugwaljanza fil-
karriera kollha tiegħi, minn qabel ma dħalt fil-Parlament. Kont responsabbli għat-twaqqif tal-
organizzazzjoni karitatevoli ‘Opportunity Now’ li għadha waħda mill-ikbar 
organizzazzjonijiet karitatevoli għad-drittijiet tan-nisa fir-Renju Unit.

Nemmen li l-ugwaljanza għan-nisa huwa qasam li fih il-prinċipji tal-UE laqtu direttament il-
ħajja, ix-xogħol u l-kundizzjonijiet ta' għajxien u s-salarji ta' miljuni ta' Ewropej. Madankollu, 
għad fadal ammont kbir ta’ xogħol biex jiġi mfassal mill-ġdid il-mod kif nistrutturaw il-ħajjiet 
tax-xogħol tagħna sabiex jirriflettu aħjar il-ħtiġijiet tan-nisa, u l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-
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ħajja privata u l-ħajja tal-familja. L-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri għandhom 
ikomplu jinkorporaw perspettiva għall-ugwaljanza għan-nisa fl-oqsma kollha ta' politika u fl-
istadji kollha ta' tfassil ta' politika fuq il-livelli kollha.  

Fir-rigward tal-politika tal-kummerċ, l-ewwel kontribut li nistgħu nagħmlu huwa li nagħrfu l-
kapaċità tal-kummerċ li jgħin lill-pajjiżi jgħinu ruħhom biex joħorġu mill-faqar u jinbegħdu 
mill-agrikoltura bħala mezz ta’ għajxien, li spiss ifisser opportunitajiet ekonomiċi u edukattivi 
ikbar għan-nisa. Din hija waħda mir-raġunijiet għalfejn huwa importanti li nindirizzaw il-
ħidma tagħna ta’ liberalizzazzjoni tal-kummerċ kemm multilaterali kif ukoll b’mod bilaterali 
b’mod li jinkoraġġixxi opportunitajiet ekonomiċi ġodda għall-dawk li huma l-iktar foqra.
Nixtieq nenfasizza wkoll l-impenn mas-soċjetà ċivili dwar dawn il-kwistjonijiet. Id-Direttorat 
Ġenerali tiegħi se jospita laqgħa tas-soċjetà ċivili dwar l-EPAs u l-opportunitajiet għall-
kwistjonjiet tan-nisa f’Diċembru u ffinanzja studji tas-soċjetà ċivili dwar il-kwistjonijiet tan-
nisa.

F’dak li jirrigwarda l-prattika fi ħdan id-Direttorat Ġenerali tiegħi, nifhem li saru sforzi 
konsiderevoli f’għadd ta’ kwistjonijiet inkluż il-bilanċ ġenerali ta’ bejn is-sessi fil-livelli tal-
maniġment, u li ngħata iktar attenzjoni għall-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja u li saru sforzi 
biex jikber l-għarfien dwar kwistjonijiet relatati mal-kunċett tal-opportunitajiet indaqs. Jiena 
għandi pjaċir nikkonferma li nappoġġja d-Direttorat Ġenerali tiegħi fil-ħidma biex ikomplu u 
jissaħħu dawn l-inizjattivi inkluż l-iżgurar tar-riżorsi umani u finanzjarji meħtieġa biex jiġu 
segwiti dawn l-għanijiet.
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