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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-
Konsumatur, jadotta s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li s-suċċess tal-liġi tal-UE dejjem jiddependi mill-applikazzjoni u t-
traspożizzjoni tagħha fi żmien raġonevoli fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istati Membri; 
iqis li kontroll regolari, bir-reqqa u effettiv f'dan il-qasam hu essenzjali u jistieden lill-
Kummissjoni tintervjeni għan-nuqqasijiet fit-traspożizzjoni u tkompli taħdem mill-qrib 
dwar dan mal-Parlament;

2. Jilqa’ l-impenn muri mill-Kummissjoni lejn l-indirizzar ta’ problemi li jaffettwaw is-Suq 
Uniku identifikati miċ-ċittadini u l-impriżi; Madankollu, jesprimi diżappunt għall-
profondità murija fid-Dokument ta’ Ħidma;

3. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu indirizzati l-problemi li jgħaddu minnhom iċ-ċittadini u l-
impriżi; jinnota li minkejja l-evidenza minima mdaħħla fid-Dokument ta’ Ħidma, ħafna 
mill-oqsma problematiċi identifikati kienu soġġetti għal valutazzjonijiet tal-impatt u 
proposti riċenti mill-Kummissjoni; jikkunsidra bis-sħiħ li fejn tkun proposta azzjoni, il-
Kummissjoni għandha tipproduċi evidenza robusta u konklużiva favur l-għażla politika 
magħżula fl-abbozz ta' leġiżlazzjoni; jitlob lill-Parlament sabiex jagħti konsiderazzjoni 
sħiħa lill-preċiżjoni u l-persważività tal-valutazzjonijiet tal-impatt imressqa mill-
Kummissjoni meta jiġu kkunsidrati abbozzi ta’ proposti, sabiex il-leġiżlazzjoni adottata 
tissodisfa l-ħtiġijiet kemm taċ-ċittadini kif ukoll tal-impriżi;

4. Iqis li informazzjoni komprensiva, oġġettiva u xierqa għaċ-ċittadini, konsumaturi u 
intrapriżi dwar id-drittijiet tagħhom hi essenzjali fis-suq intern; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
u lill-Istati Membri biex isegwu dan bħala prijorità, jiżviluppaw sistemi ta’ informazzjoni 
u strateġiji ta’ komunikazzjoni utli, b’mod partikolari fir-rigward tad-drittijiet soċjali taċ-
ċittadini, u fuq kollox jipprovdu l-fondi meħtieġa sabiex jitwettqu kampanji ta’ 
informazzjoni u jintużaw b’mod ekonomiku; 

5. Iqis li hu importanti li jsir skambju ta’ informazzjoni u tiġi promossa l-kooperazzjoni bejn 
is-sistemi nazzjonali u, f'dan il-kuntest, jilqa’ l-interkonnessjoni miksuba reċentement tar-
reġistri tal-intrapriżi1; ikompli jħeġġeġ ukoll kooperazzjoni amministrattiva transkonfinali 
u netwerking imtejjeb permezz ta’ pjattaformi ċentrali; jilqa’ inizjattivi tal-Kummissjoni 
f’dan ir-rigward, bħal pereżempju l-inizjattivi għall-iżvilupp ta’ sistema għat-trażmissjoni 
elettronika ta’ dejta dwar is-sigurtà soċjali bejn is-sistemi nazzjonali tas-sigurtà soċjali;

6. Jenfasizza li l-infurzar transkonfinali u r-rikonoxximent ta’ sentenzi kif ukoll l-effetti 
legali ta' dokumenti huma ċentrali għall-mobilità fis-suq intern; jittama li jkun hemm 
applikazzjoni bikrija tar-Regolament dwar is-suċċessjoni fl-Istati Membri kollha tal-UE; 
iħeġġeġ, fir-rigward tal-Green Paper tal-20102 u l-konsultazzjonijiet tal-2011 – biex 
jitkompla x-xogħol tal-Kummissjoni fir-rigward tar-rikonoxximent tal-effetti legali ta’ 

                                               
1 Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-14 ta’ Frar 2012 (2011/0038(COD)), 

P7_TA(2012)0033.
2 COM(2010)0747.
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dokumenti tal-istatus ċivili, u jistenna bil-ħerqa u b’interess il-proposti leġiżlattivi ppjanati 
għall-2013;

7. Japprova l-impenn muri lejn l-indirizzar tal-kwistjoni tal-piżijiet regolatorji; f’dan ir-
rigward ifakkar l-impenn preċedenti tal-Parlament li jeħtieġ mill-Kummissjoni li 
tidentifika kumpensi għall-ispejjeż ekwivalenti meta tiġi proposta leġiżlazzjoni ġdida; 
ifakkar ukoll it-talba tal-Parlament li l-programm għat-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi 
jiġi estiż u mwessa’, u għalhekk iħares ’il quddiem lejn proposti għat-tnaqqis ta’ piżijiet 
amministrattivi u intoppi regolatorji li jindirizzaw ħafna mill-preokkupazzjonijiet ewlenin 
taċ-ċittadini u l-impriżi dwar is-Suq Uniku;

8. Iqis li konformità qawwija mall-prinċipju ta' 'Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir' tiżgura li l-
leġiżlazzjoni futura ma tintroduċix diffikultajiet u frustrazzjonijiet oħrajn għaċ-ċittadini u 
l-impriżi li joperaw fis-Suq Uniku;

9. jenfasizza li, minkejja s-simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni u t-tnaqqis tal-piżijiet 
amministrattivi fir-rigward tal-użu tal-libertajiet tas-suq intern mill-intrapriżi b'mod 
ġenerali, għandhom jiġu żgurati r-regolamenti tas-sigurtà u s-saħħa li jħarsu lill-
konsumaturi u lill-impjegati;

10. iqis li informazzjoni mtejba għall-konsumaturi dwar drittijiet eżistenti hi indispensabbli; 
f’dan ir-rigward se jikkunsidra bir-reqqa l-proposta għal liġi komuni Ewropea dwar il-
bejgħ li għandha potenzjal kbir li tagħmel in-negozju onlajn iktar aċċessibbli u legalment 
prevedibbli kemm għall-konsumaturi kif ukoll għall-impriżi, u jenfasizza li din għandha 
tiżgura livell għoli ħafna ta’ ħarsien tal-konsumatur; iħeġġeġ il-ħolqien fl-istess ħin ta' 
“mudelli Ewropej ta’ kuntratti standard”; iqis li hu importanti li jitfasslu regolamenti 
xierqa għall-kontenuti diġitali; se jikkunsidra bir-reqqa l-proposta għal Liġi Komuni 
Ewropea dwar il-Bejgħ u jenfasizza li din għandha tiżgura livell għoli ħafna ta’ ħarsien 
tal-konsumatur; se jikkunsidra bir-reqqa l-proposta għal liġi komuni Ewropea dwar il-
bejgħ u jenfasizza li din għandha tiżgura livell għoli ħafna ta’ ħarsien tal-konsumatur; 
ifakkar il-ħolqien fl-istess ħin ta' “mudelli Ewropej ta’ kuntratti standard”;

11. Fil-qasam tal-ħarsien effettiv tad-drittijiet intellettwali jiġbed l-attenzjoni għall-ġlieda 
kontra l-piraterija ta’ marki kummerċjali u prodotti u jisħaq li dejjem għandu jinstab 
bilanċ bejn l-interessi tal-proprjetarji tad-drittijiet u l-partijiet l-oħra kkonċernati kollha u 
l-protezzjoni tad-dejta privata taċ-ċittadini Ewropej. 
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