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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti 
li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Huwa tal-fehma, li ftehimiet internazzjonali tal-kummerċ għandhom jinkorporaw fihom 
miżuri għall-ħarsien ta' standards importanti dwar l-ambjent u s-saħħa kif ukoll aspetti dwar 
is-saħħa tal-annimali; 

2. Iħeġġeġ bil-qawwi lill-Kummissjoni Ewropea biex tinsisti għal definizzjoni kuntrattwali 
dwar l-istandards ambjentali u tas-saħħa fil-ftehimiet bilaterali tal-kummerċ; 

3. Huwa tal-opinjoni li l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ għandha tissorvelja l-
implimentazzjoni tal-konformità mal-obbligi;

4. Jirrifjuta l-idea ta' armonizzazzjoni tal-istandards ambjentali u tas-saħħa;

5. Jitlob li jiġi introdott korp ta' konċiljazzjoni b'setgħat vinkolanti;

6. Jiddikjara li huwa favur l-għoti ta' preferenzi lil pajjiżi emerġenti;

7. Jitlob li l-Kummissjoni għandha tistieden lill-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) 
biex f'każijiet ta' tilwim ma tiddeċidix biss mill-aspetti tal-politiki tal-kummerċ. L-
ammissibbiltà ta' miżuri transkonfinali ambjentali u tal-protezzjoni tas-saħħa m'għandhiex 
tkun ibbażata fuq jekk id-WTO tqisx li l-intervent jista' jwassal għal distorsjonijiet tal-
kummerċ ħieles jew le;

8. Jinnota li l-ftehimiet kummerċjali futuri jistgħu jiġu konklużi fid-dawl tal-kriżi finanzjarja 
attwali. Dan ma jistax iwassal sabiex jiġu traskurati standards soċjali u ambjentali biex 
jintlaħqu għanijiet oħra;

9. Jistieden lill-Kummissjoni biex twettaq evalwazzjonijiet tal-ftehimiet tal-kummerċ b'mod 
regolari. B'dan għandha tqis li jkun hemm kooperazzjoni mal-unjons u mal-
organizzazzjonijiet mhux governattivi sabiex tiżgura konformità tal-istandards ambjentali, tas-
saħħa u dawk soċjali. 

10. Jenfasizza li l-kummerċ u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, u n-normi ambjentali u 
soċjali huma komponent importanti fl-assigurazzjoni tal-paċi u tal-benesseri fid-dinja, iżda ma 
jistgħux jitqiesu bħala s-soluzzjoni tal-problemi kollha bejn l-istati fid-dinja. 

11. Jistieden lill-Kummissjoni, skont il-Ftehim ta' Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-
Parlament Ewropew u l-Kummissjoni, biex tinforma lill-Parlament f'kull ħin b'informazzjoni 
dwar l-oqsma kollha tas-suġġetti rilevanti waqt in-negozjati dwar il-ftehimiet tal-kummerċ 
internazzjonali;
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12. Jistieden lill-Kummissjoni, fid-dawl tas-setgħat estiżi tal-Parlament skont it-Trattat ta' 
Lisbona, biex tiggarantixxi fluss ta' informazzjoni effiċjenti u biex tirrikonoxxi lill-Parlament 
l-istatus ta' osservatur, fil-persuni tad-delegati tiegħu, f'kull ħin, u b'hekk tiżgura aċċess għal-
laqgħat u għad-dokumenti kollha rilevanti.


