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SUĠĠERIMENTI

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

1. Huwa mħasseb dwar in-numru għoli ta’ każijiet ta’ ksur miftuħin għat-traspożizzjoni 
tardiva tad-direttivi; 

2. Jitlob lill-Kummissjoni tagħmel użu sħiħ mill-bidliet introdotti mill-Artikolu 260(3) tat-
TFUE;

3. Jiddispjaċih li wisq proċeduri ta’ ksur jieħdu ħafna żmien qabel ma jingħalqu jew jinġiebu 
quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja; jitlob lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jintensifikaw l-
isforzi tagħhom għar-riżoluzzjoni tal-proċedimenti ta’ ksur;

4. Jitlob lill-Kummissjoni jipprijoritizza l-ksur f’oqsma differenti b’mod aktar sistematiku u 
trasparenti;

5. Huwa mħasseb dwar in-numru għoli ta’ ksur fil-qasam tar-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali, servizzi u akkwist pubbliku; 

6. Jilqa’ d-dejtabejż pubblika li tinkludi l-leġiżlazzjoni u l-każistika li nħolqot fil-qasam tal-
prattiki kummerċjali inġusti; iqis li tali inizjattivi għandhom jitqiesu f’oqsma oħrajn ukoll;

7. Javalla l-inizjattivi meħudin mill-Istati Membri għall-ottimizzazzjoni tat-traspożizzjoni 
tad-direttivi dwar is-Suq Uniku; 

8. Jitlob lill-Kummissjoni tissokta bil-promozzjoni tal-‘aqwa prattiki’ fit-traspożizzjoni tal-
leġiżlazzjoni tas-Suq Uniku, billi tibni fuq ir-rakkomandazzjoni tagħha tad-29 ta’ Ġunju 
2009 dwar miżuri għal titjib fil-funzjoni tas-suq uniku;

9. Iqis li l-Istati Membri għandhom jipprovdu tabelli tal-korrelazzjonijiet għad-direttivi 
kollha tas-Suq Uniku u jagħmluhom pubblikament disponibbli; 

10. Huwa tal-fehma li l-EU Pilot jagħti kontribut importanti għar-riżoluzzjoni tal-problemi li 
ċ-ċittadini u n-negozji jħabbtu wiċċhom magħhom fis-Suq Uniku; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jestendi l-koperta tal-EU Pilot minn 24 għal 27 Stat 
Membru; 

11. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu s-SOLVIT; 

12. Iqis li huwa importanti li ċ-ċittadini jkunu mgħarrfin aħjar dwar jeddijiethom fis-Suq 
Uniku b’mod prattiku; jappoġġ l-iżvilupp ulterjuri tal-portal L-Ewropa Tiegħek.


