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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-aċċess transkonfinali ffaċilitat għal informazzjoni affidabbli u aġġornata dwar il-
kumpaniji jqawwi t-trasparenza u ċ-ċertezza legali fis-suq intern u jista' jreġġa' lura l-
fiduċja fis-swieq wara l-kriżi ekonomika u finanzjarja,

B. billi l-kooperazzjoni effiċjenti bejn ir-reġistri kummerċjali fi proċeduri transkonfinali hija 
indispensabbli biex niżguraw li s-suq intern jaħdem sewwa,

1. Jasserixxi li l-iffaċilitar tal-komunikazzjoni bejn ir-reġistri kummerċjali Ewropej kollha 
jsaħħaħ it-trasparenza u l-kunfidenza tal-persuni interessati kollha fis-suq intern; 

2. Huwa konvint li aċċess imtejjeb u liberu għall-informazzjoni huwa meħtieġ biex l-impriżi 
żgħar u ta' daqs medju jiġu megħjuna billi jikkontribwixxi biex inaqqsilhom il-piżijiet 
amministrattivi;

3. Jenfasizza li l-aċċess faċli għal dejta affidabbli dwar mergers, trasferimenti tas-sede jew 
proċeduri transkonfinali oħra huwa indispensabbli għall-kumpaniji Ewropej kollha u se 
jkompli jagħti spinta lill-kompetittività u l-fluwidità tal-funzjonament tas-suq intern, billi 
jqawwi l-libertajiet ewlenin tiegħu tal-moviment tal-fondi, tas-servizzi u tal-persuni;

4. Jinsisti fuq l-importanza tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern (IMI) għal 
implimentazzjoni mtejba tal-leġiżlazzjoni dwar is-suq intern, ġaladarba diġà tat prova li 
hija strument ta' suċċess;

5. Jinnota l-importanza ta' komunikazzjoni awtomatizzata bejn ir-reġistri kummerċjali 
Ewropej li tibbaża fuq standards u tippermetti l-interoperabbiltà; 

6. Jinkoraġġixxi l-implimentazzjoni tar-riżultati tal-proġett Interoperabbiltà tar-Reġistri 
Kummerċjali Madwar l-Ewropa (BRITE) għax se jkunu indispsensabbli biex jinbena 
netwerk Ewropew ta' reġistri kummerċjali; 

7. Jisħaq fuq l-importanza li l-awtoritajiet kompetenti u ċ-ċittadini jkollhom aċċess għal 
informazzjoni affidabbli, regolari u aġġornata dwar il-kumpaniji; jenfasizza l-importanza 
li d-dejta u s-sistemi ta' BRITE, IMI u r-Reġistru Kummerċjali Ewropew (EBR) jiġu 
integrati ulterjorment biex b'hekk jiġi implimentat punt uniku ta' aċċess għall-persuni 
interessati fis-suq uniku u għaldaqstant jissaħħu l-kummerċ transkonfinali u t-tkabbir 
ekonomiku fl-Unjoni. 


