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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

– wara li kkunsidra l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, b'mod 
partikolari l-Kawża1 C-350/12 u l-Opinjonijiet 2/132 u 1/093,

A. billi t-Trattat ta' Lisbona jestendi l-kamp ta' applikazzjoni tal-Politika Kummerċjali 
Komuni biex tinkludi l-investiment barrani dirett, u billi dan iżid b'mod sinifikanti s-
setgħat tal-Parlament fil-qasam tal-ftehimiet kummerċjali internazzjonali billi jsaħħaħ 
id-dritt tiegħu li jiġi informat b'mod regolari, u billi jtejjeb il-kompetenza deċiżjonali 
tiegħu billi jesiġi l-kunsens tiegħu fi tmiem in-negozjati, u b'hekk jipprovdi 
rappreżentanza diretta taċ-ċittadini fl-adozzjoni ta' ftehimiet kummerċjali 
internazzjonali;

B. billi fl-Opinjoni 2/13 tagħha l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ddikjarat li "il-
kompetenza tal-UE fil-qasam tar-relazzjonijiet internazzjonali u l-kapaċità tagħha biex 
tikkonkludi ftehimiet internazzjonali neċessarjament jinvolvu s-setgħa ta' sottomissjoni 
għad-deċiżjonijiet ta' qorti li tinħoloq jew tinħatar bi ftehim bħal dan fir-rigward tal-
interpretazzjoni u l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tiegħu". billi, madankollu, il-
Qorti ddikjarat ukoll li ftehim internazzjonali jista' jaffettwa s-setgħat tiegħu biss jekk 
il-kundizzjonijiet indispensabbli għas-salvagwardja tal-karattru essenzjali ta' dawk is-
setgħat jiġu sodisfatti u li, bħala konsegwenza, ma jkun hemm l-ebda effett negattiv fuq 
l-awtonomija tal-ordni legali tal-UE:

1. Jindirizza, fil-kuntest tan-negozjati attwali għat-TTIP, dawn ir-rakkomandazzjonijiet 
lill-Kummissjoni:

(d) rigward ir-regoli:

(i) li tevalwa l-implikazzjonijiet tat-TTIP biex tiżgura l-koerenza politika, jiġifieri fir-
rigward tal-konsistenza bejn l-oqsma differenti tal-azzjoni esterna tal-UE u bejn dawn u 
l-politiki l-oħra tagħha;

(ii) li tispeċifika r-rwol u s-setgħat tar-Regulatory Cooperation Council (Kunsill ta' 
Kooperazzjoni fi Kwistjonijiet Regolatorji), kif ukoll il-kwalità legali tal-istudji tagħha, 
filwaqt li tqis li l-kooperazzjoni fir-regolazzjoni għandha tirrispetta l-qafas 
kostituzzjonali u istituzzjonali attwali tal-UE kif ukoll il-kompetenza tal-awtoritajiet 
nazzjonali u lokali biex jifformulaw il-politiki tagħhom stess, b'mod partikolari il-
politiki soċjali u ambjentali, u li kwalunkwe applikazzjoni diretta tar-

                                               
1 il-Kawża C-350/12, Kunsill tal-Unjoni Ewropea vs Sophie In’ t Veld.
2 L-Opinjoni 2/13, Adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Konvenzjoni Ewropea għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-
bniedem u l-libertajiet fundamentali — kompatibilità tal-abbozz ta' ftehim mat-Trattat tal-UE u t-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
3 L-Opinjoni 1/09, abbozz ta' ftehim — il-Ħolqien ta' Sistema Unifikata ta' Litigazzjoni dwar il-Privattivi —
Qorti għal Privattivi Ewropej u Komunitarji — kompatibilità tal-abbozz ta' ftehim mat-Trattati.
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rakkomandazzjonijiet tagħha għall-każijiet relevanti tal-UE timplika ksur tal-proċeduri 
stabbiliti fit-Trattati rigward il-leġiżlazzjoni, u għaldaqstant timmina l-proċess 
demokratiku kif ukoll l-interess pubbliku Ewropew;

(iii) li tiżgura li l-ebda standard ma jitbaxxa fil-qafas legali Ewropew;

(iv) peress li t-TTIP huwa mistenni li jkun "ftehim ħaj", li miegħu jistgħu jiżdiedu annessi 
settorjali addizzjonali fil-futur, li tiżgura li dan il-mekkaniżmu jiggarantixxi l-possibilità 
ta' sorveljanza parlamentari b'tali mod li l-Parlament u l-Kungress tal-Istati Uniti 
jinżammu infurmati u jkunu jistgħu jibdew, isawru u jikkontrollaw id-djalogu 
regolatorju previst mit-TTIP, filwaqt li jirrispettaw id-drittijiet parlamentari leġiżlattivi;

(v) tqis il-livell għoli ħafna ta' miżuri ta' protezzjoni u standards li jeżistu fl-UE, u li ġew 
miftiehma permezz ta' proċessi demokratiċi, li jkun kisba denja ta' protezzjoni sal-ogħla 
grad, u jitlob li l-istandards legali li jeżistu fl-UE u fl-Istati Membri tagħha, bħal 
pereżempju fir-rigward tas-sikurezza tal-prodotti, tas-saħħa, tal-isfera soċjali, tal-
ambjent, tal-klima, tal-oġġetti tal-ikel u tal-ħarsien tal-annimali, u d-drittijiet tal-
konsumatur u l-protezzjoni tad-data, bl-ebda mod ma jkunu jistgħu jitbaxxew;

(vi) topponi l-inklużjoni ta' mekkaniżmu ISDS fit-TTIP, minħabba s-sistemi legali 
żviluppati tal-UE u l-Istati Uniti, u minħabba l-fatt li s-sistema ta' soluzzjoni tat-tilwim 
bejn stat u stat u l-użu ta' qrati nazzjonali huma għodod l-aktar adegwati biex jiġi 
indirizzat it-tilwim dwar l-investiment;

(vii) meta jitqies il-fatt li l-ġuriżdizzjonijiet tal-Istati Uniti u tal-UE mhumiex f'riskju ta' 
interferenza politika fil-ġudikatura jew li jiċħdu ġustizzja lil investituri barranin, 
soluzzjoni ta' tilwim bejn l-investitur u l-istat, ibbażata fuq arbitraġġ privat, tista' 
timmina d-dritt ta' regolazzjoni fl-interess pubbliku tal-Unjoni Ewropea u tal-
awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali tal-Istati Membri, b'mod partikolari fir-rigward 
ta' politiki soċjali u ambjentali, u għalhekk ma tkunx qed tirrispetta l-qafas 
kostituzzjonali tal-UE; li tipproponi soluzzjoni permanenti għar-riżoluzzjoni ta' tilwim 
bejn l-investituri u l-istati, fejn każijiet potenzjali huma ttrattati b'mod trasparenti minn 
imħallfin professjonali fi proċessi pubbliċi li b'segwitu għalihom jista' jsir appell 
wieħed;

(e) rigward it-trasparenza, l-involviment tas-soċjetà ċivili u l-kuntatt mal-pubbliku:

(iii) filwaqt li ċertu livell ta' kunfidenzjalità huwa ammissibbli u komprensibbli matul in-
negozjati għal-ftehim ta' kummerċ ta' tali importanza ekonomika u politika, li tkompli 
sejra bl-isforzi tagħha u ssaħħaħhom biex tagħmel in-negozjati għat-TTIP aktar 
trasparenti u aċċessibbli għall-pubbliku, inter alia billi tippubblika t-testi ta' negozjar 
kollha tal-UE li l-Kummissjoni diġà taqsam mal-Istati Membri u l-Parlament, peress li l-
istituzzjonijiet Ewropej għandhom ikunu minn ta' quddiem fil-promozzjoni tat-
trasparenza;

(iv) li immedjatament u bis-sħiħ tinforma lill-Parlament bil-passi kollha tal-proċedura, 
f'konformità mas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fil-kawża C-
358/11; li tiżgura li l-MPE kollha jkollhom aċċess għad-dokumenti ristretti kollha u li 
tinkludi t-testi konsolidati fil-lista ta' dokumenti li jistgħu jiġu kkonsultati mill-MPE;
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(v) li timplimenta r-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman Ewropew mis-6 ta' Jannar 2015 
biex tkompli ssaħħaħ il-leġittimità u t-trasparenza tal-proċess ta' negozjar b'konformità 
sħiħa, b'mod proattiv u komprensiv, mar-regoli dwar l-aċċess pubbliku għal dokumenti 
fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE fuq is-sit elettroniku tagħha, u billi tiżgura 
parteċipazzjoni pubblika bbilanċjata u trasparenti mill-parlamenti tal-Istati Membri;

(vi) għalhekk, jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja u tkompli n-negozjati mal-Kunsill biex 
tiżblokka l-emenda għar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 dwar l-aċċess pubbliku 
għad-dokumenti;

(vii) li tikkontrolla l-implikazzjonijiet legali ta' ftehim ta' tip imħallat; li tinvolvi bis-sħiħ il-
parlamenti nazzjonali fid-dibattitu dwar l-ispeċifiċitajiet ta' TTIP u żżommhom 
informati regolarment dwar in-negozjati, filwaqt li tagħti attenzjoni partikolari lill-
feedback tagħhom, speċjalment peress li dan il-ftehim x'aktarx li jispiċċa bħala ftehim 
ta' "tip imħallat", li jkun jeħtieġ ratifika mill-parlamenti nazzjonali;

(viii) li toħloq mingħajr dewmien reġistru obbligatorju ta' trasparenza li għandu jintuża mill-
istituzzjonijiet kollha Ewropej sabiex tiġi żgurata viżjoni wiesgħa fuq l-attivitajiet ta'
lobbying assoċjati man-negozjati għat-TTIP.
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