
– 1 –

MT

TWEĠIBIET LILL-PARLAMENT EWROPEW

KWESTJONARJU LILL-KUMMISSARJU NOMINAT

Cecilia MALMSTRÖM

Kummerċ

                                                                                                        
1. Kompetenza ġenerali, impenn Ewropew u indipendenza personali

X'aspetti tal-kwalifiki u l-esperjenza personali tiegħek huma partikolarment rilevanti biex issir 
Kummissarju u tippromwovi l-interess ġenerali Ewropew, b'mod partikolari fil-qasam li tkun 
responsabbli minnu? X'jimmotivak? Kif se tikkontribwixxi għall-preżentazzjoni tal-aġenda strateġika tal-
Kummissjoni? 

X'garanziji ta' indipendenza tista' tagħti lill-Parlament Ewropew, u kif tista' tiżgura li kull attività li 
wettaqt, li qed twettaq jew li se twettaq ma tkunx tista' tqajjem dubji dwar l-iżvolġiment ta' dmirijietek fi 
ħdan il-Kummissjoni?

Dawn l-aħħar 25 sena ta' ħajti, jien iddedikajthom għal ħidma fuq kwistjonijiet Ewropej. Qabel ma ħdimt bħala 
Kummissarju Ewropew għall-Affarijiet Interni, jien għamilt seba' snin naħdem bħala Membru tal-Parlament 
Ewropew u tliet snin u nofs bħala Ministru għall-Affarijiet Ewropej tal-Isvezja.

Ħafna mill-motivazzjoni fix-xogħol tiegħi hija r-riżultat tal-esperjenzi tiegħi meta kont żagħżugħa. Jien trabbejt
fi Franza u meta kont żgħira kelli l-possibbiltà li nagħmel ħbieb ma' tfal li kienu ġejjin minn kull naħa tad-dinja. 
Minn kmieni rrealizzajt li ħafna mill-ħbieb tiegħi tal-iskola kellhom passat differenti minn tiegħi, għax kellhom 
ħafna minn nanniethom jew membri oħra tal-familja midfunin taħt wieħed minn dawk is-slabeb bojod li kont 
inżur fiċ-ċimiterji flimkien mal-ġenituri tiegħi fin-Normandija jew fl-Alsace. Naħseb li dawk is-snin qajmu fija 
sensibilizzazzjoni għall-fatt li mhux l-istorja moderna Ewropea kienet paċifika daqs dik Żvediża. Għamilt ukoll 
xi żmien f'Barċellona u fil-Katalonja fl-aħħar tas-snin 80, fejn irrealizzajt it-terrur tar-reġim ta' Franco u l-
importanza tal-integrazzjoni ta' Spanja fil-Komunità Ewropea. Dan kollu kkontribwixxa għall-impenn qawwi 
tiegħi għall-integrazzjoni Ewropea.

Jien bdejt il-ħajja professjonali tiegħi bħala akkademika nagħmel riċerka fil-qasam tal-politika Ewropea u 
ngħallem l-istess suġġett fil-Programm tal-Istudji Ewropej fl-Università ta' Göteborg. Ktibt it-teżi tal-Ph.D. 
tiegħi fix-xjenza politika fuq il-politika Ewropea. Jien kont ukoll waħda mill-figuri pubbliċi li kkampanjaw 
għall-vot favur fir-referendum Svediż dwar is-sħubija fl-UE fl-1994.

Bħala Membru tal-Parlament Ewropew mill-1999 sal-2006, jien iffukajt fuq l-affarijiet barranin, id-drittijiet tal-
bniedem, it-tkabbir tal-UE u kwistjonijiet kostituzzjonali. Jien ħdimt ukoll għal sentejn fil-kumitat IMCO. Bħala 
Ministru għall-Affarijiet Ewropej tal-Isvezja, jien kont primarjament inkarigata mit-tħejjija u l-koordinazzjoni 
tal-Presidenza Żvediża tal-UE, iżda kien hemm ukoll kwistjonijiet orizzontali oħra li fformaw parti mill-portafoll 
tiegħi. Jien għamiltha prijorità li nidħol fi djalogu maċ-ċittadini, is-soċjetà ċivili u l-kunsilliera lokali, bil-mira li 
nistimula dibattitu dwar kwistjonijiet Ewropej.

Bħala Kummissarju għall-Affarijiet Interni, iddedikajt dawn l-aħħar ħames snin biex nagħmel mezz li l-Ewropa 
tinżamm miftuħa u sigura. Dan inkluda, fost affarijiet oħra, it-tqegħid fil-post ta' Sistema Ewropea Komuni tal-
Ażil ibbażata fuq is-solidarjetà u r-rispett għad-drittijiet fundamentali. Fil-qasam tas-sigurtà, jien intensifikajt il-
ġlieda tagħna kontra l-kriminalità organizzata bħat-traffikar tal-bnedmin u ċ-ċiberkriminalità, il-ġlieda kontra l-
korruzzjoni u l-ħidma biex l-Ewropa tinġieb eqreb flimkien f'xogħolna fil-prevenzjoni tat-terroriżmu.
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Nemmen bil-qawwa li hija biss Ewropa b'saħħitha li tista' twettaq l-aspettattivi taċ-ċittadini biex jiġu indirizzati 
sfidi komuni u biex jinbena futur komuni sod. Jekk niġi kkonfermata, se jkun privileġġ li nikseb riżultati fil-
qasam tal-Kummerċ, fil-kooperazzjoni tiegħi mal-kollegi tal-Kummissjoni, il-Parlament Ewropew, is-Servizz 
Ewropew ta' Azzjoni Esterna (SEAE) u l-Istati Membri.

Bħala Kummissarju Ewropew, u bħala Ministru tal-Gvern u Membru tal-Parlament Ewropew qabel, l-
arranġamenti finanzjarji u organizzattivi tiegħi ġew skrutinizzati bir-reqqa. Naf sew b'dak li huwa mistenni minn 
Kummissarju u mlejt id-Dikjarazzjoni tal-Interessi. Naf ukoll bl-obbligi dwar l-istandards etiċi, l-indipendenza u 
l-integrazzjoni previsti mit-Trattat, naqbel kompletament magħhom, u jien determinata li nikkonforma 
magħhom. Se nagħmel l-almu tiegħi biex nevita kull pożizzjoni jew sitwazzjoni li tista' tqajjem dubju dwar l-
integrità tiegħi jew l-indipendenza tiegħi bħala Kummissarju. Se nirrispetta wkoll b'mod sħiħ l-obbligi inklużi 
fil-Kodiċi ta' Kondotta tal-Kummissarji matul il-mandat tiegħi.

2. Ġestjoni tal-portafoll u kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew

Kif tevalwa l-irwol tiegħek bħala Membru tal-Kulleġġ tal-Kummissarji? Fir-rigward ta' xiex tqis li inti 
responsabbli lejn il-Parlament u li trid tagħtih kont għall-azzjonijiet tiegħek u dawk tad-dipartimenti 
tiegħek? 

X'impenji speċifiċi lesta li tieħu f'termini ta' trasparenza akbar, aktar kooperazzjoni u segwitu effikaċi 
għall-pożizzjonijiet tal-Parlament u t-talbiet għal inizjattivi leġiżlattivi? Fir-rigward ta' inizjattivi 
ppjanati jew ta' proċeduri li għaddejjin, lesta li tagħti lill-Parlament informazzjoni u dokumenti bl-istess 
mod li tagħtihom lill-Kunsill?

Jekk niġi kkonfermata r-rwol tiegħi bħala Kummissarju inkarigat mill-Kummerċ ser ikun li nkun responsabbli 
b'mod sħiħ għall-attivitajiet, proposti u inizjattivi tiegħi mingħajr preġudizzji għall-prinċipju tal-kolleġġalità. 
Filwaqt li nikkonċentra fuq il-portafoll tiegħi, jeħtieġ li nsegwi wkoll mill-qrib ix-xogħol tal-bqija tal-Kulleġġ.

Nilqa' l-ambizzjoni tal-President-elett Jean-Claude Juncker fit-tkissir tal-ostakli bejn l-oqsma ta' politika 
differenti tal-Kummissjoni. Fir-rwol tiegħi bħala Kummissarju għall-Affarijiet Interni, jien ħdimt fuq proġetti 
biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn is-servizzi differenti tal-Kummissjoni. Inizjattivi bħall-Istrateġija tas-Sigurtà 
Interna u l-Istrateġija tal-UE għaċ-Ċibersigurtà, ġabu flimkien diversi DĠ tal-Kummissjoni u s-SEAE. Ninsab 
ħerqana biex insegwi dan l-approċċ aktar fir-rwol ġdid tiegħi, b'kooperazzjoni mill-qrib mar-Rappreżentant 
Għoli/Viċi President Mogherini (HR/VP) u l-Viċi President nominat Katainen. Il-Kummerċ huwa portafoll fejn 
irridu jikkooperaw bejn l-oqsma ta' politika biex niksbu l-aħjar riżultati.

Jiena impenjata wkoll, jekk niġi kkonfermata, għal kooperazzjoni regolari, kostruttiva u li tikseb suċċess mal-
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (INTA) b'mod speċifiku, kif ukoll mal-Parlament Ewropew b'mod 
ġenerali. Jien naf sew li dan jeħtieġ il-preżenza tiegħi kemm fil-kumitat kif ukoll fil-plenarja. Wara li għamilt 
kważi ħames snin Kummissarju u seba' snin MPE, jien għandi netwerk wiesa' u għarfien tajjeb dwar il-ħidma tal-
Parlament Ewropew. Nemmen li għandi wkoll għarfien profond tal-bżonnijiet speċifiċi tiegħu. Bħala 
Kummissarju u mexxej, se nara li jkun hemm kooperazzjoni trasparenti bejn il-kabinett tiegħi u d-Direttorat 
Ġenerali, kif ukoll ma' kollegi oħra u d-DĠ u l-persunal rispettivi tagħhom.

Il-ħtieġa għal skrutinju demokratiku tal-politika kummerċjali hija kbira. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom ikunu żgurati aċċess għall-informazzjoni rilevanti kollha, filwaqt li jiġi żgurat li l-Kummissjoni, il-
Parlament u l-Istati Membri jista' jkollhom ir-rwoli rispettivi tagħhom f'dan il-qasam. L-Abbozz ta' Ftehim 
jipprovdi bażi tajba għat-trasparenza u l-informazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Parlament. Jien lesta li niddiskuti 
mal-INTA kif nistgħu ntejbu aktar it-trasparenza u l-aċċess, ara wkoll it-tweġiba tiegħi għall-mistoqsija numru 3.

B'mod aktar ġenerali, l-elezzjonijiet ta' din is-sena wrew il-bżonn urġenti li ċ-ċittadini Ewropej u s-soċjetà ċivili 
jiġu involuti fit-tfassil tal-politika. It-trasparenza hija aspett ewlieni fil-kisba tal-fiduċja u l-leġittimità. Bħala 
Kummissarju għall-kwistjonijiet ta' migrazzjoni u ta' sigurtà, kuntatti regolari u profondi mas-soċjetà ċivili kienu 
komponent indispensabbli fil-ħidma tiegħi. Bħala MPE u bħala Ministru, jien ħadt sehem fi djalogu mal-
pubbliku, b'mod partikolari mal-istudenti, l-organizzazzjonijiet mhux governattivi u r-rappreżentanti mit-
trejdunjins kif ukoll in-negozji. Dan huwa mod ta' ħidma li għandi l-intenzjoni li nkompli nsegwi, speċjalment 
billi l-kummerċ huwa qasam fejn il-Kummissjoni trid tiżgura li t-tħassib ta' gruppi ta' interess mis-sħab soċjali u 
s-soċjetà ċivili jiġu kkunsidrati.
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Naturalment dan huwa partikolarment il-każ tan-negozjati li għaddejjin mal-Istati Uniti.  Kif il-President elett 
Juncker impenja ruħu fil-linji gwida politiċi tiegħu — u nikkwota –, "Il-Kummissjoni se tinnegozja ftehim ta’ 
kummerċ bilanċjat u raġonevoli mal-Istati Uniti tal-Amerika, fi spirtu ta’ benefiċċji reċiproċi u trasparenza." 
Huwa enfasizza li "Is-sigurtà tal-Ewropa, tas-saħħa, u ta' standards soċjali u ta’ protezzjoni ta’ dejta jew id-
diversità kulturali tagħna (mhux se jkunu sakrifikati) għad-detriment tal-kummerċ ħieles." U għamilha ċara li 
"mhuwiex se jaċċetta li l-ġurisdizzjoni tal-qrati fl-Istati Membri tal-UE ma tkun limitata minn mekkaniżmi 
speċjali ta’ soluzzjoni tat-tilwim. L-istat tad-dritt u l-prinċipju tal-ugwaljanza quddiem il-liġi għandhom ikunu 
applikati wkoll f'dan il-kuntest." Jiena nappoġġa bis-sħiħ din il-pożizzjoni tal-President elett u ser naħdem f’dan 
is-sens fin-negozjati, li għadhom għaddejjin u fejn din il-kwistjoni tinsab fuq il-mejda. Din għandha tiġi 
indirizzata.

Waqt li kont fil-Kumitat għall-Affarijiet Barranin tal-Parlament Ewropew, jien kont waħda mill-persuni ewlenin 
li fasslu r-Regolament 1049/2001 dwar l-Aċċess Pubbliku għad-Dokumenti. Fir-rwol tiegħi bħala Kummissarju, 
jien ħdimt biex nippubblika partijiet kbar mill-korrispondenza tiegħi fuq il-websajt tal-Kummissjoni. Fl-ittra tal-
missjoni tiegħu, il-President-elett Juncker kiteb "Jien nistenna li aħna lkoll nippubblikaw, fuq il-websajts 
rispettivi tagħna, il-kuntatti u laqgħat kollha li jkollna mal-organizzazzjonijiet professjonali u l-individwi li 
jaħdmu għal rashom fuq kull kwistjoni relatata mat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politika tal-UE." Din hija xi 
ħaġa li biħsiebni nkompli nagħmel fir-rwol il-ġdid tiegħi. It-trasparenza, ir-riforma amministrattiva u l-
governanza tajba huma lkoll valuri u kwistjonijiet li ili niddefendi fil-ħajja politika tiegħi kollha u ninsab 
konvinta li t-trasparenza twassal għal aktar effiċjenza u aktar responsabbiltà.

Rigward is-segwitu għall-pożizzjonijiet u t-talbiet tal-Parlament Ewropew, jiena se napplika d-dispożizzjonijiet 
tal-Ftehim Qafas u, fl-oqsma ta’ responsabbiltà tiegħi, niżgura li l-Kummissjoni twieġeb għal riżoluzzjonijiet tal-
Parlament jew talbiet magħmula fuq il-bażi tal- Artikolu 225 TFUE, fi żmien tliet xhur wara l-adozzjoni 
tagħhom. F’dan il-kuntest, jien nappoġġja u napprova bis-sħiħ l-impenn li ħa l-President-elett Juncker li fil-futur 
il-Kummissjoni ser tkun partikolarment attenta għal rapporti ta’ inizjattivi leġiżlattivi.

Billi nippromwovu d-dibattitu fuq kwistjonijiet li jirrigwardaw iċ-ċittadini u billi nuru x'jagħmlu dawk li jieħdu 
d-deċiżjonijiet fi Brussell u kif kwistjonijiet li huma fuq l-aġenda tal-UE jibbenefikaw direttament liċ-ċittadini, 
nistgħu naslu biex l-Ewropa tkun parti mid-dibattitu domestiku fl-Istati Membri. Dan huwa speċjalment 
importanti fil-qasam tal-kummerċ, qasam li fih it-tħassib, spiss ibbażat fuq nuqqas ta' fehma tal-għanijiet politiċi, 
tqajjem u jeħtieġ li jiġi indirizzat.

Fl-opinjoni tiegħi, dan l-approċċ huwa l-uniku mod kif nistgħu nkabbru l-leġittimità tal-Unjoni. Jekk niġi 
kkonfermata bħala Kummissarju, jien se naħdem biex inkompli ntejjeb "il-faċilità tal-użu" tal-proposti u d-
deċiżjonijiet tal-UE. Jien se nkompli wkoll infittex id-djalogu mal-pubbliku ġenerali u mas-soċjetà ċivili madwar 
l-Ewropa.

Mistoqsijiet mill-Kumitat dwar il-Kummerċ Internazzjonali

3. Aspetti interistituzzjonali inkluż l-aċċess għad-dokumenti tan-negozjati

a) Aċċess għall-informazzjoni 

Kif timpenja ruħha formalment il-Kummissarju nominat biex iżżomm lill-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali tal-Parlament Ewropew (INTA) totalment informat f'kull mument, u speċjalment fuq 
talba tal-Kumitat INTA, dwar l-aspetti ġenerali tal-politika kummerċjali tal-UE, pereżempju l-istat ta' 
avvanzament ta' kull negozjat fil-qasam tal-kummerċ u tal-investimenti li tiegħu l-UE tkun parti, fosthom 
l-attivitajiet tad-WTO, il-Konferenzi Ministerjali tad-WTO kif ukoll il-każijiet ta' antidumping u ta' 
antisussidji.

Il-Kummissarju nominat timpenja ruħha formalment li tawtorizza l-aċċess għad-dokumenti tan-negozjati 
limitati u ristretti kollha li l-Kunsill jirċievi lill-membri kollha tal-Kumitat INTA, partikolarment fid-dawl 
tad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-3 ta' Lulju 2014 (il-Kawża C-350/12)?

Fil-ħajja politika kollha tiegħi - bħala MPE, ministru u kummissarju, jien dejjem kelli fiduċja qawwija fl-
importanza tat-trasparenza. Jiena nemmen ukoll fil-ħtieġa għal skrutinju demokratiku tal-politika kummerċjali. 
Dan japplika għall-aspetti kollha tal-politika kummerċjali tal-UE, inkluża l-aġenda ambizzjuża tagħna ta' 
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negozjar multilaterali u bilaterali. Nemmen li l-prattiki li stabbilixxa l-predeċessur tiegħi, kif ukoll id-DĠ 
Kummerċ, għenu biex il-Parlament jinżamm infurmat dwar l-istat attwali tal-politika kummerċjali. Dawn 
ippermettew li kemm il-Kummissjoni kif ukoll il-Parlament ikollhom ir-rwoli rispettivi tagħhom fil-qasam tal-
kummerċ u wasslu għal riżultati ta' politika aħjar.

Jekk niġi kkonfermata jien nixtieq li matul is-snin li ġejjin u fejn meħtieġ, inkompli dawk il-prattiki u nibni 
fuqhom.

Biħsiebni nżommkom infurmati billi nipparteċipa b'mod attiv u regolari f'xogħolkom, fil-ħidma tagħkom fil-
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u fil-Plenarja. Jiena lesta li niġi l-INTA fuq bażi regolari biex 
naġġornakom fuq l-iżviluppi fil-politika kummerċjali. L-istess japplika għall-uffiċjali għolja tiegħi li se jibqgħu 
jidhru regolarment, u meta jkun meħtieġ, fl-INTA jew f'ambjent informali, bħal-laqgħat tekniċi informali, l-
aġġornamenti speċifiċi jew il-gruppi ta' monitoraġġ.

Fir-rigward tal-Gruppi ta' Monitoraġġ INTA, jiena nemmen li l-prattika stabbilita għan-negozjati TTIP, biex il-
Grupp ta' Monitoraġġ TTIP jiġi aġġornat qabel u wara kull sessjoni ta' negozjati tista' tiġi estiża għal sett usa' ta' 
negozjati kummerċjali.

Fir-rigward tal-Konferenzi Ministerjali tad-WTO, jiena favur it-tkomplija tal-prattika ta' suċċess li jiġu inklużi, 
kull fejn possibbli, il-Membri tal-Parlament fid-delegazzjoni tal-UE għal-laqgħat ministerjali tal-Organizzazzjoni 
Dinjija tal-Kummerċ.

Fir-rigward tal-qsim ta' informazzjoni bil-miktub mal-Parlament, il-Kummissjoni se tkompli taqsam id-
dokumenti kollha rilevanti ta' politika kummerċjali, inklużi dawk relatati ma' negozjati, li jinqasmu mal-Kumitat 
tal-Politika Kummerċjali tal-Kunsill. Madankollu, il-modalitajiet preċiżi għall-iżgurar tal-kunfidenzjalità ta' 
informazzjoni bħal din, fejn tkun sensittiva u / jew ikklassifikata, jeħtieġ li jinħadmu. Dment li nistgħu jaqsmu 
informazzjoni ristretta bħal din b'mod xieraq u li din hija appoġġata mill-passi xierqa fil-każ ta' żvelar mhux 
ġustifikat tad-dokumenti stess jew il-kontenut tagħhom, nixtieq li niżgura li l-membri kollha tal-INTA jistgħu 
jikkonsultaw dawn id-dokumenti. Il-modalitajiet preċiżi se jkollhom jiġu diskussi aktar, b'kont meħud ukoll tal-
Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni.

Fil-qasam tad-Difiża tal-Kummerċ, fejn il-Kummissjoni għandha rwol eżekuttiv speċifiku, jiena lesta li nżomm 
lill-Parlament infurmat b'mod sħiħ dwar l-iżviluppi f'dan il-qasam tal-politika. Madankollu, il-qsim ta' 
informazzjoni dwar id-dettalji ta' investigazzjonijiet speċifiċi għandhom jieħdu kont tar-rwoli differenti tagħna u 
l-fatt li jeżistu regoli stretti fuq livell internazzjonali u tal-UE dwar it-tmexxija tal-investigazzjonijiet tat-TDI u l-
applikazzjoni tal-miżuri tal-Istrument tad-Difiża għan-Negozju (TDI), speċjalment fir-rigward tal-kunfidenzjalità 
tal-informazzjoni u il-protezzjoni tad-drittijiet tal-partijiet involuti.

b) Applikazzjoni provviżorja

Il-Kummissarju nominat timpenja ruħha formalment li ma titlobx l-applikazzjoni provviżorja tal-
ftehimiet kummerċjali inklużi l-kapitoli dwar il-kummerċ tal-ftehimiet kummerċjali qabel mal-Parlament 
Ewropew ikun ta l-approvazzjoni tiegħu għal tali ftehimiet?

Matul dawn l-aħħar ħames snin, żviluppat prattika li ftehimiet kummerċjali politikament importanti ma jiġux 
applikati provviżorjament qabel ma l-Parlament Ewropew ikollu ċans jagħti l-kunsens tiegħu. Dan kien il-każ 
għall-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles mal-Korea, il-ftehim ta' kummerċ multipartitiku mal-Kolombja u l-Perù u l-
Ftehim ta' Assoċjazzjoni ta' bejn l-UE u l-Amerika Ċentrali.

Anki jekk is-setgħa ta' deċiżjoni fuq l-applikazzjoni proviżorja hija f'idejn il-Kunsill aktar milli l-Kummissjoni, 
jien naqbel li din il-prattika għandha tkompli. Jiena lesta li, meta nipproponi deċiżjonijiet biex jiġu ffirmati 
ftehimiet kummerċjali politikament importanti li jaqgħu fir-responsabbiltà tiegħi, nistaqsi lill-Kunsill biex 
jittardja b'mod provviżorju l-applikazzjoni sakemm ma jkun ta l-kunsens tiegħu l-Parlament Ewropew. 
Madankollu, għandna bżonn ċerta flessibiltà fl-applikazzjoni ta' prattika bħal din billi dejjem se jkun hemm 
okkażjonijiet meta l-urġenza ta' fajl partikolari, jew in-natura teknika tiegħu, ifissru li huwa inġustifikat li l-
applikazzjoni tiegħu tiġi mdewma sal-kunsens tal-PE. Dan kien il-każ għall-applikazzjoni provviżorja tal-
Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni mal-Ġeorġja u l-Moldova, min-naħa waħda, u ta' miżuri tekniċi ħafna bħall-
adattament tal-ftehimiet internazzjonali tagħna bħala riżultat tal-adeżjoni tal-Kroazja mal-UE.
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F'kull każ, f'każijiet bħal dawn, nimpenja ruħi li ninforma lill-President tal-Kumitat INTA u biex insaqsi l-
opinjonijiet tiegħu dwar x'għandu jsir.

c) Abbozz ta' mandat provviżorju

Kif biħsiebha l-Kummissarju nominat tinvolvi bis-sħiħ lill-Parlament Ewropew fix-xogħol preparatorju li 
jsir qabel l-adozzjoni tal-abbozz ta' mandat provviżorju għan-negozjati fil-qasam tal-kummerċ u tal-
investimenti mal-pajjiżi terzi?

Fil-Ftehim Qafas bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni impenjat ruħha li 
żżomm lill-Parlament informat b'mod sħiħ u bla dewmien fl-istadji kollha tan-negozjati u l-konklużjoni ta' 
ftehimiet internazzjonali, inkluż bl-intenzjoni tal-Kummissjoni li tibda negozjati, u inkluża d-definizzjoni tan-
negozjati għal direttivi. Jiena lesta biex inġedded dan l-impenn u se niżgura li intkom tkunu infurmati fi żmien 
xieraq kull meta l-Kummissjoni tkun qed tipprevedi negozjati ġodda.

F'kull każ, minħabba l-iskambji intensivi li nistenna li jkolli magħkom, x'aktarx li m'intom se tinqabdu fuq sieq 
waħda billi se tkunu infurmati mill-istadji bikrija ħafna tal-proċess preparatorju li jwassal san-negozjati ġodda, 
bħall-eżerċizzji ta' identifikazzjoni bikrija u l-valutazzjonijiet tal-impatt. Id-dokumenti relatati ma' dawn il-
proċessi se jinqasmu kemm mal-Parlament kif ukoll mal-Kunsill bil-mod normali. Dan għandu jippermetti lill-
Parlament jagħti l-fehmiet tiegħu f'waqthom qabel il-bidu tan-negozjati sabiex kemm il-Kummissjoni kif ukoll 
il-Kunsill jistgħu jikkunsidraw dawn il-fehmiet kif xieraq.

Naturalment, il-Kummissjoni se tkompli wkoll taqsam mal-Parlament kull rakkomandazzjoni li se tissottometti 
lill-Kunsill sabiex tawtorizzah jiftaħ in-negozjati, kif ukoll l-abbozz ta' direttivi ta' negozjar mehmuża miegħu. 
Dan se jippermetti li l-Kumitat INTA jkollu l-opportunità li jikkummenta, jew bil-miktub, jew permezz ta' 
sessjoni in camera mal-Kummissjoni. Jien se nħeġġeġ ukoll lill-Kunsill biex jaqsam mal-Parlament kull direttiva 
ta' negozjar li jadotta fl-istess ħin li jawtorizza l-ftuħ tan-negozjati għall-kummerċ u / jew l-investiment.

4. Koerenza tal-politiki

Mill-perspettiva tiegħek u fid-dawl tar-responsabbiltajiet tiegħek x'biħsiebek tagħmel biex tiggarantixxi l-
koerenza tal-politika kummerċjali mal-politiki esterni l-oħrajn, fosthom l-aspetti tal-kundizzjonalità u tal-
eżekuzzjoni? F'dan il-kuntest x'inhi l-istrateġija li tipproponi biex terġa' ġġib il-multilateraliżmu fil-
kummerċ internazzjonali?

Fl-Ittra tal-Missjoni li bagħatli, il-President-elett Juncker jinsisti li l-Kummissjoni għandha taħdem flimkien 
bħala tim u tikkoopera madwar il-portafolli biex tipproduċi politiki integrati li jwasslu għal riżultati ċari. Dan 
għandu jinqara flimkien mat-Trattati li jeħtieġ li l-azzjoni esterna tal-Unjoni tiġi ggwidata mill-prinċipji li 
ispiraw il-ħolqien tagħha stess.

Jiena nagħraf il-valuri u l-prinċipji stabbiliti fit-Trattati u personalment naqbel magħhom.

Xi wħud minnhom jittrattaw direttament il-forma u l-kontenut tal-politika kummerċjali tagħna, bħal, 
pereżempju: "tiġi promossa sistema internazzjonali bbażata fuq kooperazzjoni multilaterali msaħħa"; "tiġi 
mħeġġa l-integrazzjoni tal-pajjiżi kollha fl-ekonomija dinjija, permezz tat-tneħħija progressiva tar-restrizzjonijiet 
fuq il-kummerċ internazzjonali". Iżda l-għanijiet u l-prinċipji l-oħra jibqgħu wkoll rilevanti ħafna: il-valuri 
Ewropej, id-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem, il-paċi u l-istabbiltà, il-protezzjoni ambjentali, l-assistenza 
tal-popolazzjonijiet milquta mid-diżastri għandhom kollha jkunu riflessi fil-politika kummerċjali tagħna. Fil-
ħidma attwali tiegħi bħala Kummissarju għall-Affarijiet Interni, jien rajt ukoll li l-kummerċ huwa għodda 
importanti għat-titjib tal-kundizzjonijiet tal-ħajja u għall-prevenzjoni tal-migrazzjoni irregolari minħabba l-faqar.

Il-politiki u l-ftehimiet eżistenti tagħna diġà jirriflettu dawn ir-rabtiet u l-kundizzjonalitajiet.

Bl-iskema tal-UE għal Sistema Ġeneralizzata ta' Preferenza (GSP), pereżempju, il-preferenzi jistgħu jiġu rtirati 
f'każijiet ta' ksur serju u sistematiku tad-drittijiet tal-bniedem ewlenin u d-drittijiet tax-xogħol. Bl-iskema GSP+, 
preferenzi addizzjonali huma disponibbli bħala inċentiv pożittiv għall-pajjiżi li jieħdu impenji u jimplimentaw 
ċerti konvenzjonijiet internazzjonali bażiċi dwar id-drittijiet tal-bniedem u tax-xogħol, il-protezzjoni ambjentali 
u l-governanza tajba.



– 6 –

Fil-ftehimiet bilaterali tagħna, attwalment aħna dejjem nagħtu attenzjoni partikolari lill-iżvilupp sostenibbli, 
kemm fil-fażi ta' negozjar, billi nwettqu Valutazzjoni tal-Impatt tas-Sostenibbiltà, kif ukoll fil-kontenut attwali, 
b'kapitoli b'saħħithom dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli fejn aħna niżguraw li s-sħab tagħna jieħdu 
impenji vinkolanti u li jistgħu jiġu nfurzati dwar rispett tagħhom lejn l-istandards ta' protezzjoni tal-ambjent u 
tal-impjiegi. Biħsiebni nkompli din il-prattika, nissorvelja b'attenzjoni l-implimentazzjoni ta' dawn il-kapitoli 
mis-sħab kummerċjali tagħna, u niddiskuti dawn il-kwistjonijiet fil-laqgħat regolari tiegħi mal-Parlament 
Ewropew.

Il-Kummissjoni attwali wriet b'mod ċar li tista' tadotta rispons ikkoordinat tajjeb biex tippromwovi dawn l-
għanijiet ewlenin tal-azzjoni esterna tal-Unjoni fil-qasam tal-politika kummerċjali, kif muri pereżempju mill-
approċċ ikkoordinat lejn il-pajjiżi tal-Mediterran tan-Nofsinhar, il-Patt Globali għas-Sostenibbiltà ta' 
Bangladexx, jew il-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament dwar Minerali ta' Kunflitt.

F'konformità mal-prinċipji gwida tal-President elett Juncker, jien biħsiebni naħdem mill-qrib mar-Rsppreżentat 
Għoli / Viċi President Mogherini u kollegi oħra fil-Kulleġġ biex nimmassimizza l-kontribut pożittiv tal-politika 
kummerċjali tagħna fl-appoġġ tal-politiki ġenerali, sabiex jiġu evitati kwalunkwe kunflitti potenzjali.

Id-dimensjoni multilaterali tibqa' l-pedament tar-relazzjonijiet kummerċjali, ekonomiċi u politiċi tagħhna. Jien 
biħsiebni nagħmilha waħda mill-prijoritajiet tiegħi, kif stipulat fir-risposta li jmiss.

5. Prijoritajiet u inizjattivi leġiżlattivi

X'inhuma l-prijoritajiet ewlenin u l-azzjonijiet strateġiċi konkreti – fosthom l-inizjattivi leġiżlattivi – li l-
Kummissarju nominat se tieħu bil-għan li tiggarantixxi li l-kummerċ jiġġenera tkabbir u impjiegi 
f'konformità mal-aġenda UE 2020, u l-Kummissarju nominat kif biħsiebha tinvolvi lill-Parlament 
Ewropew fi kwalunkwe fażi inizjali fil-proċess ta' elaborazzjoni ta' tali prijoritajiet u azzjonijiet 
strateġiċi?

Filwaqt li tiġi kkunsidrata l-ħtieġa għal koerenza tal-politika u l-kapaċità tagħna li nwettqu politiki integrati, fil-
kuntest ekonomiku diffiċli attwali il-prijorita tal-politika kummerċjali tagħna se tkun biex tisfrutta bi sħiħ il-
potenzjal tas-sorsi barranin għat-tkabbir għall-impjiegi tagħna u l-aġenda għat-tkabbir, sabiex inwasslu impjiet u 
tkabbir sostenibbli għaċ-ċittadini Ewropej, l-SMEs u n-negozji. Imma jien se niżgura wkoll li dan ma jfixkilx il-
politika kummerċjali tagħna li tikkontribwixxi għall-iżvilupp tad-dinja kollha u b'mod partikolari tal-Ifqar Pajjiżi 
li qegħdin Jiżviluppaw (LDC).

Prijorità waħda se tkun it-tnedija mill-ġdid u t-tisħiħ tad-dimensjoni multilaterali - minħabba li l-UE għandha 
impenn fundamentali għall-kooperazzjoni multilaterali, u minħabba l-benefiċċji li ġġib għall-partijiet tad-dinja li 
qed jiżviluppaw. Wara sinjali ta' tama f'Bali, qegħdin niffaċċaw għal darb'oħra sitwazzjoni diffiċli, minħabba li 
ċerti Membri tad-WTO mhumiex qed iżommu l-impenji tagħhom dwar Bali. Jekk niġi kkonfermata jien se 
nkompli naħdem b'mod kostruttiv għal ftehim kummerċjali multilaterali li jikkonkludi b'suċċess l-Aġenda ta' 
Doha għall-Iżvilupp (DDA) u jippermettilna naħdmu flimkien fuq kwistjonijiet u sfidi ġodda. Fl-istess ħin, ma 
għandniex naraw id-diffikultajiet tad-DDA bħala sinjal li s-sistema kollha tad-WTO ma taħdimx. Il-ħidma ta' 
kumitati regolari, ir-Reviżjoni tal-Politika Kummerċjali u r-riżoluzzjoni tat-tilwim jibqgħu parti importanti tal-
governanza ekonomika internazzjonali, u huma ħafna iktar effettivi minn kull istituzzjoni multilaterali oħra. 
Naturalment, l-approċċ kostruttiv tal-UE biss mhux se jkun biżżejjed biex jiżgura sistema multilaterali b'saħħitha 
u li taħdem sew - il-pajjiżi l-oħra se jkollhom jagħtu sehemhom ukoll.

Prijorità oħra ovvjament se tkun li nikkonkludu n-negozjati tagħna li għadhom għaddejjin. In-negozjati mal-Istati 
Uniti u l-Ġappun b'mod partikolari, minħabba l-volum tal-kummerċ li diġà jeżisti, għandhom il-potenzjal li 
jissarfu fi tkabbir sinifikanti għall-ekonomija tal-UE. F'dan il-ftehim u f'oħrajn, jien se niżgura li l-livell għoli ta' 
protezzjoni għas-sigurtà u s-saħħa, il-protezzjoni soċjali u dik tad-dejta, u l-impenn tagħna għad-diversità 
kulturali tal-Ewropa jibqgħu l-istess.

Għalkemm il-ftehimiet ta' mal-Istati Uniti u l-Ġappun huma importanti, dawn huma biss parti mill-istorja. 
Waħda mill-isfidi ewlenin li rridu niffaċċaw hija kif se nankraw ir-relazzjonijiet ekonomiċi tagħna mal-
ekonomiji emerġenti kbar. Huwa ċar li t-tkabbir ekonomiku ta' dawn il-pajjiżi jista' jissarraf fi tkabbir Ewropew 
permezz tal-politika kummerċjali. Il-kwistjoni hija kif għandna nistrutturaw ir-relazzjonijiet tagħna, ma' kull 
pajjiż, permezz ta' kombinazzjoni ta' relazzjonijiet bilaterali, plurilaterali u multilaterali.
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Jien ma naħsibx li xogħolna fuq il-ftehimiet bilaterali u plurilaterali jmur kontra s-sistema multilaterali, iżda 
pjuttost li dawn huma passi intermedjarji li naqra naqra jistgħu jgħinuna nerġgħu lura għal Ġinevra. Speċjalment 
fil-qasam tar-regoli ġodda li jiġu żviluppati f'dawn il-ftehimiet fl-oqsma li bħalissa mhumiex koperti mid-WTO, 
huwa ċar għalija li dawn jistgħu jsiru l-kontribuzzjonijiet tagħna għal diskussjoni globali dwar il-governanza 
ekonomika futura multilaterali.

In-negozjar ta' ftehim huwa ħaġa waħda. Iżda aħna għandna niżguraw ukoll li dawn joħolqu riżultati - jiġifieri li 
n-negozji tagħna jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ mill-opportunitajiet li joħolqu. Attwalment aħna għandna numru 
ta' Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles (FTA) fis-seħħ, jew applikati proviżorjament jew li waslu biex jidħlu fis-seħħ. 
Għalhekk, jien biħsiebni niffoka b'mod intensiv fuq l-implimentazzjoni tal-ftehimiet kummerċjali tagħna. L-
Istrateġija għall-Aċċess għas-Swieq diġà tistabbilixxi l-bażi għal kooperazzjoni tajba bejn l-operaturi ekonomiċi, 
il-Kummissjoni, id-Delegazzjonijiet tal-UE, l-Istati Membri u l-Ambaxxati tagħhom billi jingħaqdu flimkien 
biex jinfetħu s-swieq u jiġi żgurat ambjent ekwu. Jien se nagħti lil dan ix-xogħol l-attenzjoni politika li l-
importanza ekonomika tiegħu titlob.

Jien biħsiebni wkoll naħdem mal-Viċi President innominat Katainen biex il-politika kummerċjali tintuża bħala 
parti minn politika ta' investiment dirett barrani u qawwija. L-Ewropa hija diġà l-ewwel sors u riċevitur ta' 
investiment dirett barrani fid-dinja, u aħna għandna nkomplu nkunu destinazzjoni ewlenija għall-investiment 
minħabba l-ekonomija miftuħa, regolata tajjeb u innovattiva tagħna.

Jien se naħdem ukoll mill-qrib mar-Rappreżentant Għoli / Viċi President Mogherini, il-Kummissarju nominat 
Mimica u l-Kummissarju nominat Avramopoulos biex tissaħħaħ is-sħubija strateġika tagħna mal-Afrika.

F'termini ta' inizjattiva leġiżlattiva, rajna aġenda mċaqilqa fl-aħħar ftit snin, billi kellna nadattaw l-għodod ta' 
politika kummerċjali tagħna għar-realtajiet ġodda tat-Trattat ta' Lisbona. Il-prijorità tiegħi se tkun li nappoġġa l-
finalizzazzjoni ta' miżuri leġiżlattivi li għadhom pendenti. Fir-rigward ta' inizjattivi ġodda, il-Kummissjoni 
biħsiebha tipproponi, fit-tieni nofs tal-2015, proposti biex tirrevedi r-Regolament dwar il-kontrolli tal-
esportazzjoni fuq oġġetti b'użu doppju. Jistgħu jiġu kkunsidrati wkoll aktar inizjattivi fix-xhur li ġejjin, fid-dawl 
tal-prijoritajiet ġenerali tal-Kummissjoni.

Fil-passi kollha tal-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika kummerċjali jien biħsiebni nżommu lill-PE 
infurmat bis-sħiħ u jkolli djalogu regolari u miftuħ miegħek f'dan il-Kumitat.

Jien se nieħu kont tal-prijoritajiet politiċi ġenerali tagħna fid-dawl tal-komunikazzjonijiet ta' politika preċedenti u 
se nisma' l-parir tiegħek fil-ħolqien ta' direzzjonijiet ġodda.


