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Emenda 1
Christofer Fjellner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jindika li l-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea (TFUE) wessa' l-kamp 
ta' applikazzjoni tal-kompetenzi esklużivi 
tal-Unjoni fil-qasam tal-politika 
kummerċjali komuni, li llum tħaddan mhux 
biss l-aspetti kollha tal-kummerċ iżda 
wkoll l-investiment dirett barrani;
jenfasizza l-fatt li l-Parlament għandu issa 
l-kompetenza totali biex jiddeċiedi 
flimkien mal-Kunsill dwar l-leġiferazzjoni 
u dwar l-approvazzjoni tal-ftehimiet 
kummerċjali u ta' investiment; josserva li, 
mid-dħul fis-seħħ tat-TFUE, il-Parlament 
wera li huwa koleġiżlatur impenjat u 
responsabbli, u li l-interazzjoni bejn il-
Parlament u l-Kummissjoni rriżultat, 
kumplessivament, pjuttost pożittiva u 
msejsa fuq komunikazzjoni fluwida u 
approċċ ta' kooperazzjoni;

1. Jindika li l-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea (TFUE) wessa' l-kamp 
ta' applikazzjoni tal-kompetenzi esklużivi 
tal-Unjoni fil-qasam tal-politika 
kummerċjali komuni, li llum tħaddan mhux 
biss l-aspetti kollha tal-kummerċ iżda 
wkoll l-investiment dirett barrani;
jenfasizza l-fatt li l-Parlament għandu issa 
l-kompetenza totali biex jiddeċiedi 
flimkien mal-Kunsill dwar l-leġiferazzjoni 
u dwar l-approvazzjoni tal-ftehimiet 
kummerċjali u ta' investiment; għalhekk 
jenfasizza li interazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni hija kruċjali biex tiġi 
faċilitata analiżi ta' kwalità għolja 
meħtieġa għat-twettiq tal-funzjonijiet 
leġiżlattivi tiegħu;

Or. en

Emenda 2
Daniel Caspary

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jindika li l-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea (TFUE) wessa' l-kamp 
ta' applikazzjoni tal-kompetenzi esklużivi 
tal-Unjoni fil-qasam tal-politika 
kummerċjali komuni, li llum tħaddan mhux 
biss l-aspetti kollha tal-kummerċ iżda 
wkoll l-investiment dirett barrani; 

1. Jindika li l-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea (TFUE) wessa' l-kamp 
ta' applikazzjoni tal-kompetenzi esklużivi 
tal-Unjoni fil-qasam tal-politika 
kummerċjali komuni, li llum tħaddan mhux 
biss l-aspetti kollha tal-kummerċ iżda 
wkoll l-investiment dirett barrani; 
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jenfasizza l-fatt li l-Parlament għandu issa 
l-kompetenza totali biex jiddeċiedi 
flimkien mal-Kunsill dwar l-leġiferazzjoni 
u dwar l-approvazzjoni tal-ftehimiet 
kummerċjali u ta' investiment; josserva li, 
mid-dħul fis-seħħ tat-TFUE, il-Parlament 
wera li huwa koleġiżlatur impenjat u 
responsabbli, u li l-interazzjoni bejn il-
Parlament u l-Kummissjoni rriżultat, 
kumplessivament, pjuttost pożittiva u
msejsa fuq komunikazzjoni fluwida u 
approċċ ta' kooperazzjoni;

jenfasizza l-fatt li l-Parlament għandu issa 
l-kompetenza totali biex jiddeċiedi 
flimkien mal-Kunsill dwar l-leġiferazzjoni 
u dwar l-approvazzjoni tal-ftehimiet 
kummerċjali u ta' investiment; josserva li, 
mid-dħul fis-seħħ tat-TFUE, il-Parlament 
wera li huwa koleġiżlatur impenjat u 
responsabbli, u li l-interazzjoni bejn il-
Parlament u l-Kummissjoni rriżultat, 
kumplessivament, pożittiva u msejsa fuq 
komunikazzjoni fluwida u approċċ ta' 
kooperazzjoni;

Or. de

Emenda 3
Robert Sturdy

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jindika li l-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea (TFUE) wessa' l-kamp 
ta' applikazzjoni tal-kompetenzi esklużivi 
tal-Unjoni fil-qasam tal-politika 
kummerċjali komuni, li llum tħaddan mhux 
biss l-aspetti kollha tal-kummerċ iżda
wkoll l-investiment dirett barrani; 
jenfasizza l-fatt li l-Parlament għandu issa 
l-kompetenza totali biex jiddeċiedi 
flimkien mal-Kunsill dwar l-leġiferazzjoni 
u dwar l-approvazzjoni tal-ftehimiet 
kummerċjali u ta' investiment; josserva li, 
mid-dħul fis-seħħ tat-TFUE, il-Parlament 
wera li huwa koleġiżlatur impenjat u 
responsabbli, u li l-interazzjoni bejn il-
Parlament u l-Kummissjoni rriżultat, 
kumplessivament, pjuttost pożittiva u 
msejsa fuq komunikazzjoni fluwida u 
approċċ ta' kooperazzjoni;

1. Jindika li l-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea (TFUE) wessa' l-kamp 
ta' applikazzjoni tal-kompetenzi esklużivi 
tal-Unjoni fil-qasam tal-politika 
kummerċjali komuni, li llum tħaddan mhux 
biss l-aspetti kollha tal-kummerċ iżda 
wkoll l-investiment dirett barrani; 
jenfasizza l-fatt li l-Parlament għandu issa 
l-kompetenza totali biex jiddeċiedi 
flimkien mal-Kunsill dwar l-leġiferazzjoni 
u dwar l-approvazzjoni tal-ftehimiet 
kummerċjali u ta' investiment;

(a) Josserva li, mid-dħul fis-seħħ tat-
TFUE, il-Parlament wera li huwa 
koleġiżlatur impenjat u responsabbli, u li l-
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interazzjoni bejn il-Parlament u l-
Kummissjoni rriżultat, kumplessivament, 
pjuttost pożittiva u msejsa fuq 
komunikazzjoni fluwida u approċċ ta' 
kooperazzjoni;

Or. en

Emenda 4
Daniel Caspary

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jenfasizza l-importanza tal-
kooperazzjoni leali u effikaċi bejn l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, fi ħdan 
il-limiti tal-kompetenzi rispettivi tagħhom, 
meta jikkunsidraw il-leġiżlazzjoni u l-
ftehimiet internazzjonali, bil-għan li 
jipprevedu t-tendenzi kummerċjali u 
ekonomiċi, jidentifikaw il-prijoritajiet u l-
għażliet, jistabbilixxu strateġija f'terminu 
medju u twil, jiddeterminaw il-mandati 
għall-ftehimiet internazzjonali, 
janalizzaw/jabbozzaw u jadottaw il-
leġiżlazzjoni u jissorveljaw l-inizjattivi 
f'terminu twil fil-qasam tal-politika 
kummerċjali komuni; jissottlinja l-
importanza tat-tkomplija tal-proċess ta' 
żvilupp ta' kapaċitajiet effikaċi, inkluża l-
allokazzjoni tar-riżorsi neċessarji f'termini 
finanzjarji u ta' persunal, bil-għan li 
jintlaħqu l-objettivi politiċi fil-qasam tal-
kummerċ u tal-investimenti, filwaqt li tiġi 
żgurata ċ-ċertezza tad-dritt, il-konsistenza 
tal-azzjoni esterna tal-UE u r-rispett tal-
prinċipji u tal-objettivi minquxa fit-
Trattati; jagħti importanza kbira, f'dan il-
kuntest, lill-inseriment tal-klawsoli fil-
qasam tad-drittijiet tal-bniedem fil-
ftehimiet internazzjonali u tal-kapitoli 
relatati mal-iżvilupp sostenibbli fil-
ftehimiet kummerċjali u ta' investiment; 

2. Jenfasizza l-importanza tal-
kooperazzjoni leali u effikaċi bejn l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, fi ħdan 
il-limiti tal-kompetenzi rispettivi tagħhom, 
meta jikkunsidraw il-leġiżlazzjoni u l-
ftehimiet internazzjonali, bil-għan li 
jipprevedu t-tendenzi kummerċjali u 
ekonomiċi, jidentifikaw il-prijoritajiet u l-
għażliet, jistabbilixxu strateġija f'terminu 
medju u twil, jiddeterminaw il-mandati 
għall-ftehimiet internazzjonali, 
janalizzaw/jabbozzaw u jadottaw il-
leġiżlazzjoni u jissorveljaw l-inizjattivi 
f'terminu twil fil-qasam tal-politika 
kummerċjali komuni; jissottolinja l-
importanza tat-tkomplija tal-proċess ta' 
żvilupp ta' kapaċitajiet effikaċi, inkluża l-
allokazzjoni tar-riżorsi neċessarji f'termini 
finanzjarji u ta' persunal, bil-għan li 
jintlaħqu l-objettivi politiċi fil-qasam tal-
kummerċ u tal-investimenti, filwaqt li tiġi 
żgurata ċ-ċertezza tad-dritt, il-konsistenza 
tal-azzjoni esterna tal-UE u r-rispett tal-
prinċipji u tal-objettivi minquxa fit-
Trattati; jagħti importanza kbira, f'dan il-
kuntest, lill-inseriment tal-klawsoli fil-
qasam tad-drittijiet tal-bniedem fil-
ftehimiet internazzjonali u tal-kapitoli 
relatati mal-iżvilupp sostenibbli fil-
ftehimiet kummerċjali u ta' investiment; 
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jesprimi sodisfazzjon għar-rwol 
fundamentali li żvolġa l-Parlament fl-
adozzjoni tal-pjanijiet direzzjonali ta' 
akkumpanjament; ifakkar lill-
Kummissjoni fil-bżonn li jitqiesu l-fehmiet 
u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament, kif 
ukoll li jingħata riskontru dwar il-mod li 
bih iddaħħlu fil-ftehimiet internazzjonali 
u fil-leġiżlazzjoni; jiddispjaċih bil-mod kif 
l-istrumenti għall-iżvilupp tal-politika l-
ġdida tal-Unjoni fil-qasam tal-
investimenti għadhom mhumiex 
operattivi;

jesprimi sodisfazzjon għar-rwol 
fundamentali li żvolġa l-Parlament fl-
adozzjoni tal-pjanijiet direzzjonali ta' 
akkumpanjament;

Or. de

Emenda 5
Christofer Fjellner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jenfasizza l-importanza tal-
kooperazzjoni leali u effikaċi bejn l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, fi ħdan 
il-limiti tal-kompetenzi rispettivi tagħhom, 
meta jikkunsidraw il-leġiżlazzjoni u l-
ftehimiet internazzjonali, bil-għan li 
jipprevedu t-tendenzi kummerċjali u 
ekonomiċi, jidentifikaw il-prijoritajiet u l-
għażliet, jistabbilixxu strateġija f'terminu 
medju u twil, jiddeterminaw il-mandati 
għall-ftehimiet internazzjonali, 
janalizzaw/jabbozzaw u jadottaw il-
leġiżlazzjoni u jissorveljaw l-inizjattivi 
f'terminu twil fil-qasam tal-politika 
kummerċjali komuni; jissottlinja l-
importanza tat-tkomplija tal-proċess ta' 
żvilupp ta' kapaċitajiet effikaċi, inkluża l-
allokazzjoni tar-riżorsi neċessarji f'termini 
finanzjarji u ta' persunal, bil-għan li 
jintlaħqu l-objettivi politiċi fil-qasam tal-
kummerċ u tal-investimenti, filwaqt li tiġi 
żgurata ċ-ċertezza tad-dritt, il-konsistenza 

2. Jenfasizza l-importanza tal-
kooperazzjoni leali u effikaċi bejn l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, fi ħdan 
il-limiti tal-kompetenzi rispettivi tagħhom, 
meta jikkunsidraw il-leġiżlazzjoni u l-
ftehimiet internazzjonali, bil-għan li 
jipprevedu t-tendenzi kummerċjali u 
ekonomiċi, jidentifikaw il-prijoritajiet u l-
għażliet, jistabbilixxu strateġija f'terminu 
medju u twil, jiddeterminaw il-mandati 
għall-ftehimiet internazzjonali, 
janalizzaw/jabbozzaw u jadottaw il-
leġiżlazzjoni u jissorveljaw l-
implimentazzjoni ta' ftehimiet ta' 
kummerċ u investiment kif ukoll l-
inizjattivi f'terminu twil fil-qasam tal-
politika kummerċjali komuni;
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tal-azzjoni esterna tal-UE u r-rispett tal-
prinċipji u tal-objettivi minquxa fit-
Trattati; jagħti importanza kbira, f'dan il-
kuntest, lill-inseriment tal-klawsoli fil-
qasam tad-drittijiet tal-bniedem fil-
ftehimiet internazzjonali u tal-kapitoli 
relatati mal-iżvilupp sostenibbli fil-
ftehimiet kummerċjali u ta' investiment; 
jesprimi sodisfazzjon għar-rwol 
fundamentali li żvolġa l-Parlament fl-
adozzjoni tal-pjanijiet direzzjonali ta' 
akkumpanjament; ifakkar lill-Kummissjoni 
fil-bżonn li jitqiesu l-fehmiet u r-
riżoluzzjonijiet tal-Parlament, kif ukoll li 
jingħata riskontru dwar il-mod li bih 
iddaħħlu fil-ftehimiet internazzjonali u fil-
leġiżlazzjoni; jiddispjaċih bil-mod kif l-
istrumenti għall-iżvilupp tal-politika l-
ġdida tal-Unjoni fil-qasam tal-
investimenti għadhom mhumiex 
operattivi;

2a. Jissottolinja l-importanza tat-tkomplija 
tal-proċess ta' żvilupp ta' kapaċitajiet 
effikaċi, inkluża l-allokazzjoni tar-riżorsi 
neċessarji f'termini finanzjarji u ta' 
persunal, bil-għan li jintlaħqu l-objettivi 
politiċi fil-qasam tal-kummerċ u tal-
investimenti, filwaqt li tiġi żgurata ċ-
ċertezza tad-dritt, il-konsistenza tal-azzjoni 
esterna tal-UE u r-rispett tal-prinċipji u tal-
objettivi minquxa fit-Trattati;
2b. Jagħti importanza kbira lill-inseriment 
tal-klawsoli fil-qasam tad-drittijiet tal-
bniedem fil-ftehimiet internazzjonali u tal-
kapitoli relatati mal-iżvilupp sostenibbli 
fil-ftehimiet kummerċjali u ta' investiment; 
jesprimi sodisfazzjon għar-rwol 
fundamentali li żvolġa l-Parlament fl-
adozzjoni tal-pjanijiet direzzjonali ta' 
akkumpanjament; ifakkar lill-Kummissjoni 
fil-bżonn li jitqiesu l-fehmiet u r-
riżoluzzjonijiet tal-Parlament, kif ukoll li 
jingħata riskontru dwar il-mod li bih 
iddaħħlu fil-ftehimiet internazzjonali u fil-
leġiżlazzjoni;

Or. en
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Emenda 6
Robert Sturdy

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jenfasizza l-importanza tal-
kooperazzjoni leali u effikaċi bejn l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, fi ħdan 
il-limiti tal-kompetenzi rispettivi tagħhom, 
meta jikkunsidraw il-leġiżlazzjoni u l-
ftehimiet internazzjonali, bil-għan li 
jipprevedu t-tendenzi kummerċjali u 
ekonomiċi, jidentifikaw il-prijoritajiet u l-
għażliet, jistabbilixxu strateġija f'terminu 
medju u twil, jiddeterminaw il-mandati 
għall-ftehimiet internazzjonali, 
janalizzaw/jabbozzaw u jadottaw il-
leġiżlazzjoni u jissorveljaw l-inizjattivi 
f'terminu twil fil-qasam tal-politika 
kummerċjali komuni; jissottlinja l-
importanza tat-tkomplija tal-proċess ta' 
żvilupp ta' kapaċitajiet effikaċi, inkluża l-
allokazzjoni tar-riżorsi neċessarji f'termini 
finanzjarji u ta' persunal, bil-għan li 
jintlaħqu l-objettivi politiċi fil-qasam tal-
kummerċ u tal-investimenti, filwaqt li tiġi 
żgurata ċ-ċertezza tad-dritt, il-konsistenza
tal-azzjoni esterna tal-UE u r-rispett tal-
prinċipji u tal-objettivi minquxa fit-
Trattati; jagħti importanza kbira, f'dan il-
kuntest, lill-inseriment tal-klawsoli fil-
qasam tad-drittijiet tal-bniedem fil-
ftehimiet internazzjonali u tal-kapitoli 
relatati mal-iżvilupp sostenibbli fil-
ftehimiet kummerċjali u ta' investiment; 
jesprimi sodisfazzjon għar-rwol 
fundamentali li żvolġa l-Parlament fl-
adozzjoni tal-pjanijiet direzzjonali ta' 
akkumpanjament; ifakkar lill-
Kummissjoni fil-bżonn li jitqiesu l-fehmiet 
u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament, kif ukoll 
li jingħata riskontru dwar il-mod li bih 
iddaħħlu fil-ftehimiet internazzjonali u fil-

2. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat fluss 
kontinwu ta' informazzjoni fil-ħin, 
preċiża, komprensiva u imparzjali li 
tippermetti li ssir analiżi ta' kwalità għolja 
neċessarja biex jissaħħu l-kompetenzi u s-
sens ta' sjieda ta' dawk responsabbli mill-
politiki tal-Parlament, bir-riżultat ta' 
sinerġija interistituzzjonali akbar fil-
qasam tal-politika kummerċjali komuni, 
filwaqt li jiġi żgurat li l-Parlament ikun 
infurmat b'mod sħiħ u preċiż fl-istadji 
kollha u l-Kummissjoni tkun proattiva 
filwaqt li tagħmel l-almu tagħha biex 
tiżgura dan il-fluss tal-informazzjoni; 
jenfasizza, barra minn hekk, l-importanza 
tal-informazzjoni li qed tiġi pprovduta lill-
Parlament bil-ħsieb li jiġi żgurat li ma 
jinħolqux sitwazzjonijiet mhux mixtieqa li 
jistgħu jwasslu għall-possibbiltà ta' 
nuqqas ta' ftehim bejn l-istituzzjonijiet, u 
japprezza f'dan ir-rigward is-sessjonijiet 
ta' informazzjoni teknika regolari tal-
Kummissjoni dwar għadd ta' suġġetti;
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leġiżlazzjoni; jiddispjaċih bil-mod kif l-
istrumenti għall-iżvilupp tal-politika l-
ġdida tal-Unjoni fil-qasam tal-investimenti 
għadhom mhumiex operattivi;

(a) Jenfasizza l-importanza tal-
kooperazzjoni leali u effikaċi bejn l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, fi ħdan 
il-limiti tal-kompetenzi rispettivi tagħhom, 
meta jikkunsidraw il-leġiżlazzjoni u l-
ftehimiet internazzjonali, bil-għan li 
jipprevedu t-tendenzi kummerċjali u 
ekonomiċi, jidentifikaw il-prijoritajiet u l-
għażliet, jistabbilixxu strateġija f'terminu 
medju u twil, jiddeterminaw il-mandati 
għall-ftehimiet internazzjonali, 
janalizzaw/jabbozzaw u jadottaw il-
leġiżlazzjoni u jissorveljaw l-inizjattivi 
f'terminu twil fil-qasam tal-politika 
kummerċjali komuni;
(b) Jissottolinja l-importanza tat-tkomplija 
tal-proċess ta' żvilupp ta' kapaċitajiet 
effikaċi, inkluża l-allokazzjoni tar-riżorsi 
neċessarji f'termini finanzjarji u ta' 
persunal, bil-għan li jintlaħqu l-objettivi 
politiċi fil-qasam tal-kummerċ u tal-
investimenti, filwaqt li tiġi żgurata ċ-
ċertezza tad-dritt, l-effikaċja tal-azzjoni 
esterna tal-UE u r-rispett tal-prinċipji u tal-
objettivi minquxa fit-Trattati;
(c) Jagħti importanza kbira lill-inseriment 
tal-klawsoli fil-qasam tad-drittijiet tal-
bniedem fil-ftehimiet internazzjonali u tal-
kapitoli relatati mal-iżvilupp sostenibbli 
fil-ftehimiet kummerċjali u ta' investiment; 
ifakkar lill-Kummissjoni fil-bżonn li 
jitqiesu l-fehmiet u r-riżoluzzjonijiet tal-
Parlament, kif ukoll li jingħata djalogu 
kontinwu dwar il-mod li bih iddaħħlu fil-
ftehimiet internazzjonali u fil-leġiżlazzjoni;

Or. en

Emenda 7
Yannick Jadot
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jenfasizza l-importanza tal-
kooperazzjoni leali u effikaċi bejn l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, fi ħdan 
il-limiti tal-kompetenzi rispettivi tagħhom, 
meta jikkunsidraw il-leġiżlazzjoni u l-
ftehimiet internazzjonali, bil-għan li 
jipprevedu t-tendenzi kummerċjali u 
ekonomiċi, jidentifikaw il-prijoritajiet u l-
għażliet, jistabbilixxu strateġija f'terminu 
medju u twil, jiddeterminaw il-mandati 
għall-ftehimiet internazzjonali, 
janalizzaw/jabbozzaw u jadottaw il-
leġiżlazzjoni u jissorveljaw l-inizjattivi 
f'terminu twil fil-qasam tal-politika 
kummerċjali komuni; jissottlinja l-
importanza tat-tkomplija tal-proċess ta' 
żvilupp ta' kapaċitajiet effikaċi, inkluża l-
allokazzjoni tar-riżorsi neċessarji f'termini 
finanzjarji u ta' persunal, bil-għan li 
jintlaħqu l-objettivi politiċi fil-qasam tal-
kummerċ u tal-investimenti, filwaqt li tiġi 
żgurata ċ-ċertezza tad-dritt, il-konsistenza 
tal-azzjoni esterna tal-UE u r-rispett tal-
prinċipji u tal-objettivi minquxa fit-
Trattati; jagħti importanza kbira, f'dan il-
kuntest, lill-inseriment tal-klawsoli fil-
qasam tad-drittijiet tal-bniedem fil-
ftehimiet internazzjonali u tal-kapitoli 
relatati mal-iżvilupp sostenibbli fil-
ftehimiet kummerċjali u ta' investiment; 
jesprimi sodisfazzjon għar-rwol 
fundamentali li żvolġa l-Parlament fl-
adozzjoni tal-pjanijiet direzzjonali ta' 
akkumpanjament; ifakkar lill-Kummissjoni 
fil-bżonn li jitqiesu l-fehmiet u r-
riżoluzzjonijiet tal-Parlament, kif ukoll li 
jingħata riskontru dwar il-mod li bih 
iddaħħlu fil-ftehimiet internazzjonali u fil-
leġiżlazzjoni; jiddispjaċih bil-mod kif l-
istrumenti għall-iżvilupp tal-politika l-
ġdida tal-Unjoni fil-qasam tal-investimenti 
għadhom mhumiex operattivi;

2. Jenfasizza l-importanza tal-
kooperazzjoni leali u effikaċi bejn l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, fi ħdan 
il-limiti tal-kompetenzi rispettivi tagħhom, 
meta jikkunsidraw il-leġiżlazzjoni u l-
ftehimiet internazzjonali, bil-għan li 
jipprevedu t-tendenzi kummerċjali u 
ekonomiċi, jidentifikaw il-prijoritajiet u l-
għażliet, jistabbilixxu strateġija f'terminu 
medju u twil, jiddeterminaw il-mandati 
għall-ftehimiet internazzjonali, 
janalizzaw/jabbozzaw u jadottaw il-
leġiżlazzjoni u jissorveljaw l-inizjattivi 
f'terminu twil fil-qasam tal-politika 
kummerċjali komuni; jissottlinja l-
importanza tat-tkomplija tal-proċess ta' 
żvilupp ta' kapaċitajiet effikaċi, inkluża l-
allokazzjoni tar-riżorsi neċessarji f'termini 
finanzjarji u ta' persunal, bil-għan li jiġu 
definiti b'mod attiv u jintlaħqu l-objettivi 
politiċi fil-qasam tal-kummerċ u tal-
investimenti, filwaqt li tiġi żgurata ċ-
ċertezza tad-dritt, il-konsistenza tal-azzjoni 
esterna tal-UE u r-rispett tal-prinċipji u tal-
objettivi minquxa fit-Trattati; jagħti 
importanza kbira, f'dan il-kuntest, lill-
inseriment tal-klawsoli fil-qasam tad-
drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet 
internazzjonali u tal-kapitoli relatati mal-
iżvilupp sostenibbli fil-ftehimiet 
kummerċjali u ta' investiment; jesprimi 
sodisfazzjon għar-rwol fundamentali li 
żvolġa l-Parlament fl-adozzjoni tal-
pjanijiet direzzjonali ta' akkumpanjament;
ifakkar lill-Kummissjoni fil-bżonn li 
jitqiesu l-fehmiet u r-riżoluzzjonijiet tal-
Parlament, kif ukoll li jingħata riskontru 
dwar il-mod li bih iddaħħlu fil-ftehimiet 
internazzjonali u fil-leġiżlazzjoni;
jiddispjaċih bil-mod kif l-istrumenti għall-
iżvilupp tal-politika l-ġdida tal-Unjoni fil-
qasam tal-investimenti għadhom mhumiex 
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operattivi;

Or. en

Emenda 8
Robert Sturdy

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Itenni l-bżonn li l-istituzzjonijiet jaħdmu 
flimkien fl-implimentazzjoni tat-Trattati, 
tad-dritt sekondarju u tal-Ftehim Qafas1; 
jisħaq fuq l-bżonn li jiġi żgurat fluss 
kontinwu ta' informazzjoni fil-ħin, 
akkurata, komprensiva u imparzjali li 
tippermetti li ssir analiżi ta' kwalità għolja 
neċessarja biex jissaħħu l-kompetenzi u s-
sens ta' sjieda ta' dawk responsabbli mill-
politiki tal-Parlament, u twassal għal 
aktar sinerġija interistituzzjonali fil-
qasam tal-politika kummerċjali komuni; 
jerġa' jafferma l-bżonn li l-Kummissjoni 
taħdem b'mod indipendenti u trasparenti 
matul il-preparazzjoni, l-adozzjoni u l-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni fil-
qasam tal-politika kummerċjali komuni; 
tqis li r-rwol tagħha huwa fundamentali 
matul il-proċess kollu;

3. Itenni l-bżonn li l-istituzzjonijiet jaħdmu 
flimkien fl-implimentazzjoni tat-Trattati, 
tad-dritt sekondarju u tal-Ftehim Qafas1 u
l-bżonn li l-Kummissjoni taħdem b'mod 
indipendenti u trasparenti matul il-
preparazzjoni, l-adozzjoni u l-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni fil-
qasam tal-politika kummerċjali komuni; 
tqis li r-rwol tagħha huwa fundamentali 
matul il-proċess kollu;

__________________ __________________
1 ĠU L 304, 20.11.2010, p. 47. 1 ĠU L 304, 20.11.2010, p. 47.

Or. en

Emenda 9
Christofer Fjellner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jistieden lill-Kummissjoni tirrifletti 
b'mod kostruttiv, flimkien mal-Parlament, 
dwar il-Ftehim Qafas attwali u dwar l-
implimentazzjoni tiegħu, u tagħti 
attenzjoni partikolari lin-negozjazzjoni, 
lill-adozzjoni u lill-implimentazzjoni tal-
ftehimiet internazzjonali; iqis li huwa 
essenzjali li jiġi garantit li l-Parlament 
jinżamm totalment u akkuratament 
informat fil-fażijiet kollha u li l-
Kummissjoni għandha tkun proattiva u 
tistinka biex tiżgura tali fluss ta' 
informazzjoni; jiddispjaċih bil-fatt li, 
f'għadd ta' okkażjonijiet, l-informazzjoni 
rilevanti waslet għand il-Parlament 
permezz ta' kanali alternattivi aktar milli 
mill-Kummissjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 10
Robert Sturdy

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jistieden lill-Kummissjoni tirrifletti 
b'mod kostruttiv, flimkien mal-Parlament, 
dwar il-Ftehim Qafas attwali u dwar l-
implimentazzjoni tiegħu, u tagħti attenzjoni 
partikolari lin-negozjazzjoni, lill-adozzjoni 
u lill-implimentazzjoni tal-ftehimiet 
internazzjonali; iqis li huwa essenzjali li 
jiġi garantit li l-Parlament jinżamm 
totalment u akkuratament informat fil-
fażijiet kollha u li l-Kummissjoni għandha 
tkun proattiva u tistinka biex tiżgura tali 
fluss ta' informazzjoni; jiddispjaċih bil-
fatt li, f'għadd ta' okkażjonijiet, l-
informazzjoni rilevanti waslet għand il-
Parlament permezz ta' kanali alternattivi 

4. Jistieden lill-Kummissjoni tirrifletti 
b'mod kostruttiv, flimkien mal-Parlament, 
dwar il-Ftehim Qafas attwali u dwar l-
implimentazzjoni tiegħu, u tagħti attenzjoni 
partikolari lin-negozjazzjoni, lill-adozzjoni 
u lill-implimentazzjoni tal-ftehimiet 
internazzjonali;
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aktar milli mill-Kummissjoni;

Or. en

Emenda 11
Yannick Jadot

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jistieden lill-Kummissjoni tirrifletti 
b'mod kostruttiv, flimkien mal-Parlament, 
dwar il-Ftehim Qafas attwali u dwar l-
implimentazzjoni tiegħu, u tagħti attenzjoni 
partikolari lin-negozjazzjoni, lill-adozzjoni 
u lill-implimentazzjoni tal-ftehimiet 
internazzjonali; iqis li huwa essenzjali li 
jiġi garantit li l-Parlament jinżamm 
totalment u akkuratament informat fil-
fażijiet kollha u li l-Kummissjoni għandha 
tkun proattiva u tistinka biex tiżgura tali 
fluss ta' informazzjoni; jiddispjaċih bil-fatt 
li, f'għadd ta' okkażjonijiet, l-informazzjoni 
rilevanti waslet għand il-Parlament 
permezz ta' kanali alternattivi aktar milli 
mill-Kummissjoni;

4. Jistieden lill-Kummissjoni tirrifletti 
b'mod kostruttiv, flimkien mal-Parlament, 
dwar il-Ftehim Qafas attwali u dwar l-
implimentazzjoni tiegħu, u tagħti attenzjoni 
partikolari lin-negozjazzjoni, lill-adozzjoni 
u lill-implimentazzjoni tal-ftehimiet 
internazzjonali; iqis li huwa essenzjali li 
jiġi garantit li l-Parlament jinżamm 
totalment u akkuratament informat fil-
fażijiet kollha, inkluż l-aċċess għat-testi 
tan-negozjati u li l-Kummissjoni għandha 
tkun proattiva u tistinka biex tiżgura tali 
fluss ta' informazzjoni; jiddispjaċih bil-fatt 
li, f'għadd ta' okkażjonijiet, l-informazzjoni 
rilevanti waslet għand il-Parlament 
permezz ta' kanali alternattivi aktar milli 
mill-Kummissjoni;

Or. en

Emenda 12
Robert Sturdy

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet jaħdmu 
flimkien mill-qrib fir-rigward tal-atti 
delegati u ta' implimentazzjoni; jifhem kif 
l-atti delegati jafu jkunu strumenti 

5. Iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet jaħdmu 
flimkien mill-qrib fir-rigward tal-atti 
delegati u ta' implimentazzjoni; jifhem kif 
l-atti delegati jafu jkunu strumenti 
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flessibbli u effikaċi, iżda jisħaq fuq il-
bżonn ta' rispett totali tal-prorogattivi u tar-
responsabilitajiet tal-Parlament, inkluż 
permezz tal-ottemperanza mal-att bażiku u 
l-għoti ta' informazzjoni fil-ħin u kompluta 
lill-Parlament bil-għan li jitħalla skrutinju 
adegwat tal-atti delegati; jindika, f'dan il-
kuntest, li l-adozzjoni tal-atti delegati 
mingħajr l-informazzjoni adegwata, 
suġġetta għal limiti ta' żmien jew fi blokk
tista' tikkomprometti l-iskrutinju tal-
Parlament; jilqa' pożittivament, min-naħa l-
oħra, il-preżenza tal-Parlament fil-laqgħat 
ta' esperti, kif previst fil-Ftehim Qafas;
jinsisti li l-użu tal-atti ta' implimentazzjoni 
jkun limitat għall-każijiet li jkunu 
ġuridikament ġustifikati, u ma 
jirrappreżentawx alternattiva għall-atti 
delegati; jiddispjaċih bl-ittardjar twil fl-
adattament tal-leġiżlazzjoni kummerċjali 
għar-reġim il-ġdid tal-atti delegati/ta' 
implimentazzjoni;

flessibbli u effikaċi, iżda jisħaq fuq il-
bżonn ta' rispett totali tal-prorogattivi u tar-
responsabilitajiet tal-Parlament, inkluż 
permezz tal-ottemperanza mal-att bażiku u 
l-għoti ta' informazzjoni fil-ħin u kompluta 
lill-Parlament bil-għan li jitħalla skrutinju 
adegwat tal-atti delegati; jindika, f'dan il-
kuntest, li l-adozzjoni tal-atti delegati 
mingħajr l-informazzjoni adegwata, 
suġġetta għal limiti ta' żmien tista' 
tikkomprometti l-iskrutinju tal-Parlament;
jilqa' pożittivament, min-naħa l-oħra, il-
preżenza tal-Parlament fil-laqgħat ta' 
esperti, kif previst fil-Ftehim Qafas bil-
ħsieb li jiġi żgurat li l-abbozzi ta' atti 
kollha adottati mill-Kummissjoni jkunu 
f'forma xierqa sabiex tiġi evitata l-
possibbiltà ta' oġġezzjonijiet tekniċi mil-
leġiżlatur; jinsisti li l-użu tal-atti ta' 
implimentazzjoni jkun limitat għall-każijiet 
li jkunu ġuridikament ġustifikati, u ma 
jirrappreżentawx alternattiva għall-atti 
delegati; jiddispjaċih bl-ittardjar twil fl-
adattament tal-leġiżlazzjoni kummerċjali 
għar-reġim il-ġdid tal-atti delegati/ta' 
implimentazzjoni;

Or. en

Emenda 13
Daniel Caspary

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet jaħdmu 
flimkien mill-qrib fir-rigward tal-atti 
delegati u ta' implimentazzjoni; jifhem kif 
l-atti delegati jafu jkunu strumenti 
flessibbli u effikaċi, iżda jisħaq fuq il-
bżonn ta' rispett totali tal-prorogattivi u tar-
responsabilitajiet tal-Parlament, inkluż 
permezz tal-ottemperanza mal-att bażiku u 
l-għoti ta' informazzjoni fil-ħin u kompluta 

5. Iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet jaħdmu 
flimkien mill-qrib fir-rigward tal-atti 
delegati u ta' implimentazzjoni; jifhem kif 
l-atti delegati jafu jkunu strumenti 
flessibbli u effikaċi, iżda jisħaq fuq il-
bżonn ta' rispett totali tal-prorogattivi u tar-
responsabilitajiet tal-Parlament, inkluż 
permezz tal-ottemperanza mal-att bażiku u 
l-għoti ta' informazzjoni fil-ħin u kompluta 
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lill-Parlament bil-għan li jitħalla skrutinju 
adegwat tal-atti delegati; jindika, f'dan il-
kuntest, li l-adozzjoni tal-atti delegati 
mingħajr l-informazzjoni adegwata,
suġġetta għal limiti ta' żmien jew fi blokk
tista' tikkomprometti l-iskrutinju tal-
Parlament; jilqa' pożittivament, min-naħa l-
oħra, il-preżenza tal-Parlament fil-laqgħat 
ta' esperti, kif previst fil-Ftehim Qafas;
jinsisti li l-użu tal-atti ta' implimentazzjoni 
jkun limitat għall-każijiet li jkunu 
ġuridikament ġustifikati, u ma 
jirrappreżentawx alternattiva għall-atti 
delegati; jiddispjaċih bl-ittardjar twil fl-
adattament tal-leġiżlazzjoni kummerċjali 
għar-reġim il-ġdid tal-atti delegati/ta' 
implimentazzjoni;

lill-Parlament bil-għan li jitħalla skrutinju 
adegwat tal-atti delegati; jindika, f'dan il-
kuntest, li l-adozzjoni tal-atti delegati 
mingħajr l-informazzjoni adegwata jew
suġġetta għal limiti ta' żmien tista' 
tikkomprometti l-iskrutinju tal-Parlament;
jilqa' pożittivament, min-naħa l-oħra, il-
preżenza tal-Parlament fil-laqgħat ta' 
esperti, kif previst fil-Ftehim Qafas; jinsisti 
li l-użu tal-atti ta' implimentazzjoni jkun 
limitat għall-każijiet li jkunu ġuridikament 
ġustifikati, u ma jirrappreżentawx 
alternattiva għall-atti delegati; jiddispjaċih 
bl-ittardjar twil fl-adattament tal-
leġiżlazzjoni kummerċjali għar-reġim il-
ġdid tal-atti delegati/ta' implimentazzjoni;

Or. de

Emenda 14
Christofer Fjellner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet jaħdmu 
flimkien mill-qrib fir-rigward tal-atti 
delegati u ta' implimentazzjoni; jifhem kif 
l-atti delegati jafu jkunu strumenti 
flessibbli u effikaċi, iżda jisħaq fuq il-
bżonn ta' rispett totali tal-prorogattivi u tar-
responsabilitajiet tal-Parlament, inkluż 
permezz tal-ottemperanza mal-att bażiku u 
l-għoti ta' informazzjoni fil-ħin u kompluta 
lill-Parlament bil-għan li jitħalla skrutinju 
adegwat tal-atti delegati; jindika, f'dan il-
kuntest, li l-adozzjoni tal-atti delegati 
mingħajr l-informazzjoni adegwata, 
suġġetta għal limiti ta' żmien jew fi blokk
tista' tikkomprometti l-iskrutinju tal-
Parlament; jilqa' pożittivament, min-naħa l-
oħra, il-preżenza tal-Parlament fil-laqgħat 
ta' esperti, kif previst fil-Ftehim Qafas;

5. Iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet jaħdmu 
flimkien mill-qrib fir-rigward tal-atti 
delegati u ta' implimentazzjoni; jifhem kif 
l-atti delegati jafu jkunu strumenti 
flessibbli u effikaċi, iżda jisħaq fuq il-
bżonn ta' rispett totali tal-prorogattivi u tar-
responsabilitajiet tal-Parlament, inkluż 
permezz tal-ottemperanza mal-att bażiku u 
l-għoti ta' informazzjoni fil-ħin u kompluta 
lill-Parlament bil-għan li jitħalla skrutinju 
adegwat tal-atti delegati; jindika, f'dan il-
kuntest, li l-adozzjoni tal-atti delegati 
mingħajr l-informazzjoni adegwata, 
suġġetta għal limiti ta' żmien tista' 
tikkomprometti l-iskrutinju tal-Parlament;
jilqa' pożittivament, min-naħa l-oħra, il-
preżenza tal-Parlament fil-laqgħat ta' 
esperti, kif previst fil-Ftehim Qafas; jinsisti 
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jinsisti li l-użu tal-atti ta' implimentazzjoni 
jkun limitat għall-każijiet li jkunu 
ġuridikament ġustifikati, u ma 
jirrappreżentawx alternattiva għall-atti 
delegati; jiddispjaċih bl-ittardjar twil fl-
adattament tal-leġiżlazzjoni kummerċjali 
għar-reġim il-ġdid tal-atti delegati/ta' 
implimentazzjoni;

li l-użu tal-atti ta' implimentazzjoni jkun 
limitat għall-każijiet li jkunu ġuridikament 
ġustifikati, u ma jirrappreżentawx 
alternattiva għall-atti delegati;

Or. en

Emenda 15
Robert Sturdy

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Iwissi kontra r-riskju li d-dritt ta' 
leġiferazzjoni tal-Parlament jiġi evitat billi 
jiddaħħlu dispożizzjonijiet li suppost ikunu 
suġġetti għall-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja fil-proposti għal atti tal-Kunsill, 
billi jintużaw sempliċi linji gwida tal-
Kummissjoni jew atti ta' implimentazzjoni 
jew delegati mhux applikabbli jew billi 
jonqos milli tiġi proposta leġiżlazzjoni 
neċessarja għall-implimentazzjoni tal-
politika kummerċjali komuni jew tal-
ftehimiet kummerċjali u ta' investiment 
internazzjonali;

6. Iwissi kontra li d-dritt ta' leġiferazzjoni 
tal-Parlament jiġi evitat billi jiddaħħlu 
dispożizzjonijiet li suppost ikunu suġġetti 
għall-proċedura leġiżlattiva ordinarja fil-
proposti għal atti tal-Kunsill, billi jintużaw 
sempliċi linji gwida tal-Kummissjoni jew 
atti ta' implimentazzjoni jew delegati mhux 
applikabbli jew billi jonqos milli tiġi 
proposta leġiżlazzjoni neċessarja għall-
implimentazzjoni tal-politika kummerċjali 
komuni jew tal-ftehimiet kummerċjali u ta' 
investiment internazzjonali;

Or. en

Emenda 16
Robert Sturdy

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Ifakkar, f'dak li għandu x'jaqsam mal- 7. Ifakkar, f'dak li għandu x'jaqsam mal-
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ftehimiet internazzjonali, fil-prerogattiva 
tal-Parlament li jitlob lill-Kunsill ma 
jawtorizzax il-ftuħ tan-negozjati sa meta l-
Parlament ikun esprima l-pożizzjoni tiegħu 
dwar mandat għan-negozjati propost, u 
jemmen li għandha tingħata 
kunsiderazzjoni għal Ftehim Qafas mal-
Kunsill; ifakkar lill-Kummissjoni bil-bżonn 
li tastjeni mill-applikazzjoni provviżorja 
tal-ftehimiet kummerċjali qabel mal-
Parlament ikun ta l-approvazzjoni tiegħu 
għall-konklużjoni tagħhom, bil-għan li 
tirrispetta bis-sħiħ il-prinċipju ta' 
kooperazzjoni leali u tevita l-inċertezza 
tad-dritt għall-operaturi; jemmen li l-
Parlament għandu jadotta l-miżuri 
neċessarji għall-monitoraġġ regolari tal-
implimentazzjoni tal-ftehimiet 
internazzjonali u tal-obbligi stabbiliti 
fihom.

ftehimiet internazzjonali, fil-prerogattiva 
tal-Parlament li jitlob lill-Kunsill ma 
jawtorizzax il-ftuħ tan-negozjati sa meta l-
Parlament ikun esprima l-pożizzjoni tiegħu 
dwar mandat għan-negozjati propost, u 
jemmen li għandha tingħata 
kunsiderazzjoni għal Ftehim Qafas mal-
Kunsill; ifakkar lill-Kummissjoni bil-bżonn 
li tastjeni mill-applikazzjoni provviżorja 
tal-ftehimiet kummerċjali qabel mal-
Parlament ikun ta l-approvazzjoni tiegħu 
għall-konklużjoni tagħhom, ħlief f'każijiet 
fejn il-Parlament ikun ta l-permess dirett 
tiegħu, bil-għan li tirrispetta bis-sħiħ il-
prinċipju ta' kooperazzjoni leali u tevita l-
inċertezza tad-dritt; jemmen li l-Parlament
jista' jadotta l-miżuri neċessarji għall-
monitoraġġ regolari tal-implimentazzjoni 
tal-ftehimiet internazzjonali u tal-obbligi 
stabbiliti fihom fuq bażi regolari.

Or. en

Emenda 17
Christofer Fjellner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Ifakkar, f'dak li għandu x'jaqsam mal-
ftehimiet internazzjonali, fil-prerogattiva 
tal-Parlament li jitlob lill-Kunsill ma 
jawtorizzax il-ftuħ tan-negozjati sa meta l-
Parlament ikun esprima l-pożizzjoni tiegħu 
dwar mandat għan-negozjati propost, u 
jemmen li għandha tingħata 
kunsiderazzjoni għal Ftehim Qafas mal-
Kunsill; ifakkar lill-Kummissjoni bil-bżonn 
li tastjeni mill-applikazzjoni provviżorja 
tal-ftehimiet kummerċjali qabel mal-
Parlament ikun ta l-approvazzjoni tiegħu 
għall-konklużjoni tagħhom, bil-għan li 
tirrispetta bis-sħiħ il-prinċipju ta' 
kooperazzjoni leali u tevita l-inċertezza 

7. Ifakkar, f'dak li għandu x'jaqsam mal-
ftehimiet internazzjonali, fil-prerogattiva 
tal-Parlament li jitlob lill-Kunsill ma 
jawtorizzax il-ftuħ tan-negozjati sa meta l-
Parlament ikun esprima l-pożizzjoni tiegħu 
dwar mandat għan-negozjati propost, u 
jemmen li għandha tingħata 
kunsiderazzjoni għal Ftehim Qafas mal-
Kunsill; ifakkar lill-Kummissjoni bil-bżonn 
li tastjeni mill-applikazzjoni provviżorja 
tal-ftehimiet kummerċjali qabel mal-
Parlament ikun ta l-approvazzjoni tiegħu 
għall-konklużjoni tagħhom, bil-għan li 
tirrispetta bis-sħiħ il-prinċipju ta' 
kooperazzjoni leali u tevita l-inċertezza 
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tad-dritt għall-operaturi; jemmen li l-
Parlament għandu jadotta l-miżuri 
neċessarji għall-monitoraġġ regolari tal-
implimentazzjoni tal-ftehimiet 
internazzjonali u tal-obbligi stabbiliti 
fihom.

tad-dritt għall-operaturi; iqis bħala 
essenzjali li jiġi żgurat li l-Parlament ikun 
infurmat b'mod sħiħ u preċiż fl-istadji 
kollha tal-proċess, b'rispett sħiħ għall-
kunfidenzjalità fejn ikun xieraq.

Or. en

Emenda 18
Robert Sturdy

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7 – punt a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

(a) Iqis li, minħabba l-interessi taż-żewġ 
naħat f'dak li jirrigwarda l-iskambju tal-
informazzjoni u l-aqwa prattiki dwar 
ftehimiet imħalltin u skrutinju tal-
eżekuttiv, għandu jiġi kkunsidrat bir-
reqqa li l-parlamenti nazzjonali u l-esperti 
nazzjonali jkunu involuti aktar fil-ħidma 
tal-Parlament;

Or. en


