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SUĠĠERIMENTI

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

– wara li kkunsidra d-direttivi għan-negozjar dwar is-Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ 
u ta’ Investiment (TTIP) bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika tal-
14 ta' Ġunju 2013,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 206 u 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet aktar bikrija tiegħu tat-23 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-
relazzjonijiet kummerċjali u ekonomiċi mal-Istati Uniti1, tat-23 ta’ Mejju 2013 dwar in-
negozjati dwar il-kummerċ u l-investiment mal-Istati Uniti tal-Amerika2, u tat-12 ta’ 
Marzu 2014 dwar il-programm ta’ sorveljanza tal-NSA tal-Istati Uniti, il-korpi ta’ 
sorveljanza f’diversi Stati Membri u l-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali taċ-
ċittadini tal-UE u dwar il-kooperazzjoni transatlantika fil-Ġustizzja u l-Intern3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta’ Jannar 2015 dwar ir-rapport annwali 
dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew tal-2013,

– wara li kkunsidra l-petizzjonijiet 1221-13, 1635-13, 1960-13, 2694-13, 2721-13, 2859-13, 
0149-14, 0184-14, 0195-14, 0242-14, 0589-14, 0706-14, 0722-14, 0738-14, 0783-14, 
0949-14, 0973-14,1032-14,1122-14,1336-14,1575-14, 1649-14, 2062-14, 2143-14, 2268-
14, 2314-14, 2328-14, 264714 u 0033-15,

– wara li kkunsidra l-investigazzjoni tal-Ombudsman Ewropew dwar it-trasparenza tan-
negozjati dwar is-Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment, u dwar il-
parteċipazzjoni tal-pubbliku fin-negozjati (OI/10/2014/RA),

– wara li kkunsidra l-eżitu tal-konsultazzjoni pubblika varata mill-Kummissjoni dwar il-
protezzjoni tal-investiment u s-Soluzzjoni tat-Tilwim bejn l-Istati (ISDS) fit-TTIP,

– wara li kkunsidra l-ittra tal-5 ta’ Ġunju 2014 mingħand il-Kap Negozjatur tan-NU, Ignacio 
García-Bercero, lill-kontroparti Amerikana tiegħu, Daniel mullany, li fiha huwa ddikjara li 
“id-dokumenti kollha relatati man-negozjati ser jibqgħu magħluqa għall-pubbliku għal sa 
30 sena”,

A. billi l-Kummissjoni attwalment qed tinnegozja f’isem l-Unjoni Ewropea ftehim ta’ sħubija 
profond, komprensiv u bi standards għolja ta’ kummerċ u investiment mal-Istati Uniti (is-
Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’Iinvestiment jew TTIP) li għandu l-għan li 
jrawwem u jiffaċilita l-iskambju kummerċjali ta’ oġġetti u servizzi u t-tisħiħ tal-
investiment, inter alia permezz tat-tneħħija tal-ostakoli għall-kummerċ; billi għadd 

                                               
1 ĠU C 68 E, 7.3.2014, p. 53.
2 Test adottati, P7_TA(2013)0227.
3 Testi adottati, P7_TA(2014)0230.
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sinifikanti ta’ ċittadini Ewropej esprimew tħassib leġittimu li dan il-ftehim ikun jhedded 
ir-regolamenti fundamentali tal-UE, b’mod partikolari fl-oqsma tad-drittijiet tax-xogħol, 
il-protezzjoni ambjentali u l-istandards tal-ikel u tas-sikurezza;

B. billi l-President Juncker kien stieden lil kull membru tal-Kummissjoni li kienet se tieħu l-
kariga biex “nippubblikaw il-kuntatti u l-laqgħat kollha li jkollna mal-organizzazzjonijiet 
professjonali jew ma’ individwi li jaħdmu għal rashom dwar kwalunkwe kwistjoni relatata 
mat-tfassil tal-politika tal-UE u l-implimentazzjoni fir-rigward tal-ftehim ta’ sħubija ta' 
kummerċ u investiment mal-Istati Uniti li għandu kamp ta' applikazzjoni wiesa' li l-
Kummissjoni bħalissa qiegħda tinnegozja f’isem l-UE, filwaqt li l-uniku mod effettiv li 
bih jistghu jiġu evitati l-konfużjoni u n-nuqqas ta’ fehim hu permezz ta’ aktar trasparenza 
u sforz akbar biex id-dibattitu pubbliku jiġi infurmat b’mod proattiv;

C. billi l-objettiv tat-TTIP huwa li jiżdiedu l-kummerċ u l-investiment bejn l-UE u l-Istati 
Uniti mingħajr ma jkollhom effett fuq il-prinċipji stabbiliti fl-acquis communautaire jew 
fuq it-tkabbir ekonomiku sostenibbli, il-ħolqien ta’ impjiegi diċenti jew il-promozzjoni 
tal-mudell soċjali Ewropew;

D. billi n-negozjati ġibdu l-interess tal-pubbliku bħal qatt qabel, fid-dawl tal-
implikazzjonijiet potenzjali tat-TTIP mil-lat ekonomiku, soċjali u politiku u l-mod sigriet 
li bih saru n-negozjati;

E. billi l-eks-President tal-Kummissjoni José Manuel Barroso stieden lis-soċjetà ċivili biex 
twettaq parti kostruttiva u impenjattiva fin-negozjati tat-TTIP;

F. billi s-soċjetà ċivili esprimiet tħassib dwar it-TTIP;

G. billi fl-10 ta’ Settembru 2014 il-Kummissjoni rrifjutat li tirreġistra l-inizjattiva taċ-
ċittadini Ewropej (IĊE) “Stop TTIP” (“Inwaqqfu t-TTIP”), billi qieset li din kienet taqa’ ’l 
barra mill-qafas tas-setgħat tal-Kummissjoni li tressaq proposta għal att legali tal-Unjoni 
għall-fini li jiġu implimentati t-Trattati;  billi minn dak iż-żmien ’il hawn ġiet varata 
inizjattiva "Stop TTIP" barra mill-proċedura stabbilita mir-Regolament 211/2011 u diġà 
ġabret iżjed minn miljun firma; billi l-Kumitat għall-Petizzjonijiet irċieva għadd ta’ 
petizzjonijiet li qajmu tħassib dwar it-TTIP; billi preokkupazzjonijiet ewlenin tal-
petizzjonanti huma relatati mar-riskji rigward is-sikurezza u l-kwalità tal-importazzjonijiet 
tal-ikel, it-trasferiment tad-data mill-UE lill-Istati Uniti, b’mod partikolari l-informazzjoni 
miġbura mill-Istati Uniti rigward persuni fiżiċi u ġuridiċi (id-dritt taċ-ċittadini tal-UE ta' 
“awtodeterminazzjoni diġitali”), in-nuqqas ta’ trasparenza tan-negozjati, l-impatt 
ekonomiku negattiv potenzjali tat-TTIP, b’mod partikolari f’dawk li huma impjiegi u pagi, 
u t-trasferiment tad-dritt tal-awtoritajiet pubbliċi li jirregolaw lill-korporazzjonijiet 
permezz tal-mekkaniżmu ISDS;

H. billi d-dritt taċ-ċittadini tal-UE li jgawdu minn aċċess pubbliku għad-dokumenti miżmuma 
mill-istituzzjonijiet tal-UE huwa dritt fundamentali mmirat biex jiżgura li huma jkunu 
jistgħu jipparteċipaw fit-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE u jżommu responsabbli lill-UE u 
lill-istituzzjonijiet tagħha, u b’hekk tissaħħaħ in-natura demokratika tal-Unjoni; 

I. billi l-petizzjonijiet kollha riċevuti minn ċittadini tal-UE, li jiġbru għaxriet ta’ eluf ta’ 
firem ta’ ċittadini tal-UE, għandhom pożizzjoni ċarament kritika lejn in-negozjati tat-TTIP 
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u jwissu dwar it-theddida li ftehim bħal dan ikun joħloq għall-istil ta’ ħajja Ewropew, 
speċjalment fil-qasam soċjali, dak ekonomiċi, dak ambjentali u dak demokratiku;

J. billi l-investigazzjoni tal-Ombudsman Ewropew ta’ Lulju tal-2014 rigward it-trasparenza 
tat-TTIP skrutinizzat iż-żamma ta’ dokumenti ewlenin u l-allegat għoti ta’ aċċess 
privileġġjat lil ċerti partijiet ikkonċernati; billi l-Ombudsman irċieva aktar minn 6 000 
email bi tweġiba għall-konsultazzjonijiet pubbliċi tiegħu dwar it-TTIP; 

K. billi fil-qasam soċjali d-diversi petizzjonijiet jesprimu tħassib serju dwar l-impatt negattiv 
potenzjali tal-ftehim fuq is-saħħa pubblika, is-sistemi tas-saħħa fl-UE u s-servizzi pubbliċi 
b’mod ġenerali, kif ukoll l-iskemi tal-pensjoni; billi qed jitfaċċaw biżgħat dwar id-
deterjorament tal-kondizzjonijiet tax-xogħol, minħabba n-nuqqas ta’ regolamentazzjoni 
tar-relazzjonijiet tax-xogħol u n-nuqqas għalkollox ta’ kultura ta’ ftehimiet kollettivi fl-
Istati Uniti;

L. billi, wara riċerka, l-Ombudsman Ewropew esprimiet it-tħassib tagħha dwar in-nuqqas ta’ 
trasparenza u parteċipazzjoni tal-pubbliku f’in-negozjati għat-TTIP;

M. billi l-biċċa l-kbira tal-petizzjonijiet li waslu talbu b’mod espliċitu għall-waqfien tan-
negozjati li għandu jiġi determinat mill-Kummissjoni jew għar-rifjut aħħari tal-ftehim 
mill-Parlament Ewropew;

1. Jenfasizza l-importanza li jiġu żviluppati relazzjonijiet kummerċjali u ta’ investiment 
ibbilanċjati bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika b’salvagwardji adegwati 
biex jiġu pprovduti l-ogħla standards tax-xogħol, dawk soċjali, dawk tas-saħħa u dawk 
ambjentali fuq livell globali sabiex jgħinu, u bil-għan li jgħinu, it-tkabbir u l-impjiegi kif 
ukoll li jiġġeneraw opportunitajiet ekonomiċi ġodda u jirregolaw il-globalizzazzjoni 
sabiex id-dumping soċjali u ambjentali jiġi eskluż;

2. Jilqa’ l-objettiv li jitneħħew l-ostakli tekniċi għall-kummerċ u jitnaqqsu l-
inkompatibbiltajiet regolatorji mhux meħtieġa bejn l-UE u l-Istati Uniti li mhumiex 
ġustifikati minn approċċi differenti għall-protezzjoni u l-ġestjoni tar-riskju, bħalma huma 
d-duplikazzjoni ta’ proċeduri, inkonsistenzi fir-rekwiżiti tal-prodotti u l-ittestjar doppju;

3. Jistieden lill-Kummissjoni topponi l-inklużjoni tal-ISDS fit-TTIP jekk ikomplu għaddejjin 
in-negozjati, peress li hemm disponibbli għażliet oħra għall-infurzar tal-investimenti, 
bħalma huma r-rimedji domestiċi;

4. Jinnota li l-kompatibbiltà regolatorja għandha tkun mingħajr preġudizzju għas-servizzi 
pubbliċi jew għad-dritt sovran ġenerali tar-regolamentazzjoni skont il-prinċipju ta’ 
prekawzjoni fl-oqsma tas-saħħa, l-aċċess għall-mediċini, is-sikurezza tal-protezzjoni tad-
data, id-drittijiet tal-konsumatur, id-drittijiet tal-ħaddiema, il-ħarsien ambjentali, il-
benesseri tal-annimali, ² tal-ħarsien ta’ prekawzjoni tal-konsumatur u d-diversità kulturali, 
kif meqjus xieraq mill-awtoritajiet pubbliċi ta’ kull naħa;

5. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-istandards ambjentali tal-UE jibqgħu fil-livelli 
attwali;

6. Jenfasizza li s-servizzi u l-prodotti kulturali għandhom jiġu kkunsidrati, u għalhekk jiġu 
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ttrattati, b’mod differenti minn servizzi u prodotti kummerċjali oħra, kif hemm ipprovdut 
skont l-hekk imsejħa eċċezzjoni kulturali;

7. Jenfasizza l-importanza tal-pakkett ta’ mobilità u tal-istabbiliment tar-reċiproċità tal-viża 
għaċ-ċittadini tal-Istati Membri kollha tal-UE, filwaqt li jfakkar li l-faċilitazzjoni tal-viża 
għall-fornituri Ewropej ta’ servizzi u oġġetti hija wieħed mill-elementi ewlenin biex 
jittieħed vantaġġ sħiħ tal-ftehim tat-TTIP;

8. Jenfasizza li l-Istati Uniti ma rratifikatx il-konvenzjonijiet tal-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) dwar standards ċentrali tax-xogħol li jkopru tali drittijiet 
bħalma huma n-negozjar kollettiv, il-libertà ta’ assoċjazzjoni u d-dritt għall-
organizzazzjoni;

9. Jenfasizza li t-teħid demokratiku tad-deċiżjonijiet fil-post tax-xogħol jirriskja li jiddgħajjef 
jekk il-protezzjoni tal-ħaddiema titqies bħala ostaklu għall-kummerċ;

10. Jinnota l-fatt li l-Kummissjoni għamlet sforzi reali biex tqawwi t-trasparenza tal-proċess 
tan-negozjar tat-TTIP, speċjalment fid-dawl tal-pubblikazzjoni tad-direttivi Ewropej għan-
negozjati dwar it-TTIP (1103/13 CL 1); jiddispjaċih li dan id-dokument essenzjali ġie 
żvelat biss fid-9 ta’ Ottubru tal-2014 filwaqt li n-negozjati kienu bdew f’Ġunju tal-2013; 
ifakkar li l-Kummissjoni hija fiċ-ċirkostanzi kollha ġuridikament obbligata li tirrispetta r-
regoli dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti stabbiliti fir-Regolament 1049/2001; 
jiddispjaċih li l-aċċess mogħti lill-Membri tal-Parlament Ewropew għat-testi ta’ negozjar 
tat-TTIP sal-ġurnata tal-lum kien wieħed estremament limitat; jenfasizza li d-dokumenti 
disponibbli fil-kamra tal-qari sekurizzata tal-PE ma fihom l-ebda materjal konsolidat jew 
xi test imressaq mill-Istati Uniti; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi żgurata t-trasparenza permezz 
ta’ djalogu dirett u miftuħ fis-sura ta’ konsultazzjonijiet pubbliċi mal-partijiet ikkonċernati 
kollha;

11. Jilqa’ l-inkjesta tal-Ombudsman Ewropew dwar il-ħtieġa ta’ żvelar aktar proattiv tad-
dokumenti; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex b’mod rapidu timplimenta r-
rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman relatati mal-aċċess tal-pubbliku għat-testi tan-
negozjar konsolidati, żvelar aktar proattiva tad-dokumenti tat-TTIP u trasparenza akbar 
fir-rigward tal-laqgħat li jsiru mill-uffiċjali tal-Kummissjoni dwar it-TTIP ma’ 
organizzazzjonijiet tan-negozji, gruppi ta’ interess jew l-NGOs; Jemmen li approċċ aktar 
proattiv lejn it-trasparenza min-naħa tal-Kummissjoni tista’ tagħmel il-proċess tan-
negozjar aktar demokratiċi u leġittimi f’għajnejn iċ-ċittadini, u għalhekk iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tippubblika d-dokumenti tan-negozjar kollha, inklużi l-offerti tal-Istati Uniti 
lill-UE, skont il-prattika għan-negozjati kummerċjali internazzjonali kollha mwettqa fil-
qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, u tippromwovi iktar parteċipazzjoni 
komprensiva u l-involviment tad-diversi partijiet ikkonċernati fil-proċess ta’ negozjar, u 
b’mod partikolari tas-soċjetà ċivili u l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi;

12. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-lista tad-dokumenti tat-TTIP disponibbli fuq il-
websajt tagħha ddedikat lill-politika tal-kummerċ hija aċċessibbli, komprensiva, 
eżawrjenti u bir-reqqa, u jistedinha tiffaċilita l-aċċess għal din l-informazzjoni billi 
torganizza laqgħat regolari mal-unions, l-NGOs u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili; 
jenfasizza li l-aktar dokumenti importanti, speċjalment dwar il-pożizzjonijiet tal-UE fin-
negozjati, għandhom ikunu disponibbli bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE, u b’hekk jiġi 
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żgurat li ċ-ċittadini kollha tal-UE jkollhom aċċess ġenwin għad-dokumenti u jifhmuhom 
għalkollox;13. Jitlob lill-Kummissjoni tinforma lill-Parlament immedjatament u 
b’mod sħiħ bl-istadji kollha tal-proċedura, skont is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja 
Ewropea fil-Kawża C-358/11; jitlob, barra minn hekk, li tiżgura li l-Membri tal-
Parlament Ewropew (MPE) kollha jkollhom aċċess għad-dokumenti ristretti kollha u li 
tinkludi t-testi konsolidati fil-lista tad-dokumenti li jistgħu jiġu kkonsultati mill-MPE;

14. Jiddispjaċih li l-petizzjoni ppreżentata minn aktar minn miljun u nofs Ewropej ma ġietx 
ikklassifikat mill-Kummissjoni bħala “Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej”, minħabba l-
limitazzjonijiet tal-qafas leġiżlattiv tal-IĊE; jiddispjaċih li fil-fatt dawn il-limitazzjonijiet 
jinvolvu li kwalunkwe IĊE fuq kwistjonijiet kummerċjali tista’ tkun ammissibbli biss 
wara d-dħul fis-seħħ ta’ ftehim kummerċjali, u li l-IĊE immirati biex jinfluwenzaw 
negozjati kummerċjali li jkunu għaddejjin mhumiex permessi fil-qafas attwali;

15. Iqis li fl-interess pubbliku, il-protezzjoni tad-data m’għandhiex tintuża bħala ostaklu 
awtomatiku għall-iskrutinju pubbliku ta’ attivitajiet ta’ lobbying fil-kuntest tat-TTIP u li 
huwa possibbli li wieħed jittratta l-preokkupazzjonijiet dwar il-protezzjoni tad-data billi 
jinforma lill-parteċipanti meta jiġu mistiedna għall-laqgħat dwar l-intenzjoni li isimhom 
jiġi żvelat u filwaqt li jagħmilha ċara li t-TTIP m’għandhiex iddgħajjef la d-dritt taċ-
ċittadini tal-UE għall-awtodeterminazzjoni diġitali u l-anqas il-konformità mal-
leġiżlazzjoni Ewropea dwar il-protezzjoni tad-data u, b’mod partikolari, wieħed għandu 
jqis is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (C-132/12) dwar id- “dritt li 
jkun minsi” u r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data li hu propost; jitlob lill-
Kummissjoni tiżgura li l-protezzjoni tad-data ma tiġix inkluża fin-negozjati, sabiex jiġu 
rispettati l-Artikoli 7 u 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea;

16. Jenfasizza s-sensittività ta’ ċerti oqsma tan-negozjati li fihom ma jistgħu jiġu aċċettati 
kompromessi, bħalma huma s-settur agrikolu, fejn il-perċezzjonijiet fir-rigward tal-
organiżmi ġenetikament modifikati (OĠM), it-tikkettar tar-rekwiżiti ta’ informazzjoni, il-
klonazzjoni, ir-rekwiżiti ambjentali u l-istandards l-oħra kollha tal-konsumaturi u tas-
saħħa tal-annimali huma diverġenti bejn l-UE u l-Istati Uniti; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
tadotta, f’dan ir-rigward, “approċċ ta’ lista pożittiva”, bħala kundizzjoni meħtieġa minn 
qabel biex il-kwistjoni tiġi ċċarata għall-partijiet ikkonċernati kollha; għalhekk jitlob li 
dawn l-oqsma ma jiġux soġġetti għall-kooperazzjoni regolatorja jew għal kwalunkwe 
regola addizzjonali dwar l-Istandards Sanitarji u Fitosanitarji u Ostakoli Tekniċi għall-
Kummerċ; jitlob, fil-każ ta’ oqsma li fihom kummerċ f’setturi sensittivi diġà qed iseħħ, 
ngħidu aħna l-OĠM, għall-istabbiliment ta’ regoli ċari dwar l-ittikkettar li jkunu jsaħħu l-
għażla tal-konsumatur;

17. Jenfasizza l-livelli għolja ta’ skrutinju pubbliku mogħti lill-ftehim permezz tal-
petizzjonijiet, li qajmu tħassib qawwi dwar it-trasparenza tan-negozjati u l-effetti avversi 
fuq id-drittijiet tal-ħaddiema u s-servizzi pubbliċi, inklużi l-kura tas-saħħa, is-servizzi 
soċjali, l-edukazzjoni, l-ilma u s-sanità; 

18. Jistieden lill-Kummissjoni biex timpenja ruħha bis-sħiħ għall-preservazzjoni stretta tal-
istandards tas-sikurezza tal-ikel, tas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u tal-benessri tal-
annimali, kif definiti skont il-leġiżlazzjoni tal-UE, u tiżgura li l-valuri fundamentali tal-UE 
bħalma huma l-prinċipju ta’ prekawzjoni, ir-rikonoxximent tal-annimali bħala ħlejjaq 
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sensibbli kif stipulat fl-Artikolu 13 tat-TFUE, u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea ma jiġux imminati u se jiġu rispettati;

19. Jistieden lill-Kummissjoni biex tipprevjenu l-prodotti li ma jkunux ġew prodotti 
b’konformità mal-istandards tal-UE dwar is-sikurezza tal-ikel, is-saħħa tal-bniedem u tal-
annimali u l-benesseri tal-annimali milli jidħlu fis-suq tal-UE;

20. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tiżgura li prodotti bħalma huma l-OĠM jew prodotti 
ġejjin minn annimali kklonati u d-dixxendenti tagħhom, u b’sustanzi li huma pprojbiti fl-
UE, ma jidħlux fis-suq tal-UE jew li jispiċċaw fil-katina alimentari tal-UE;

21. Jenfasizza li l-ħarsien tal-konsumatur u l-konformità ma’ standards Ewropej ta’ kwalità u 
sikurezza ogħla għall-ikel u l-prodotti, l-ogħla standards ta’ ħarsien ambjentali u kontrolli 
mill-aktar stretti fuq l-emissjonijiet industrijali fl-UE u l-Istati Uniti, kif ukoll 
salvagwardji xierqa biex tiġi protetta d-dejta taċ-ċittadini, għandhom ikunu fil-qalba tan-
negozjati tat-TTIP, b’mod partikolari billi jirriżultaw fi:

- trasparenza sħiħa u aċċessibbiltà pubblika tad-data klinika mill-provi kliniċi għall-
farmaċewtiċi;

- trasparenza sħiħa u aċċessibbiltà pubblika tad-data klinika mill-investigazzjonijiet kliniċi 
għall-apparat mediku;

- protezzjoni tal-ħajja jew tas-saħħa umana, tal-annimali jew tal-pjanti permezz tar-rispett 
u l-ħarsien tas-sensittivitajiet u l-valuri fundamentali taż-żewġ naħat, bħalma hu l-
prinċipju ta’ prekawzjoni tal-UE;
u jenfasizza li n-negozjaturi ma għandhom jikkunsidraw l-ebda impenn dwar il-
protezzjoni tad-data fil-qafas ta’ TTIP sakemm tiġi konkluża l-ħidma leġislattiva li tkun 
għaddejja f’dan il-qasam fl-UE u fl-Istati Uniti;

22. Jenfasizza li r-rispett għas-sovranità ta’ kull stat u għas-sovranità tal-Unjoni Ewropea 
nnifisha biex jgħaddu l-leġiżlazzjoni u jirregolaw l-ekonomija għandha tkun fil-qalba tan-
negozjati tat-TTIP; 

23. Jistieden lill-Kummissjoni tindika kif u meta se timplimenta kull waħda mill-miżuri li ġew 
suġġeriti u kif se tagħti segwitu għall-petizzjonijiet imsemmija hawn fuq; iqis li peress li 
n-negozjati għadhom għaddejjin, ikun ta’ għajnuna jekk il-Kummissjoni tkun tista’ 
twettaq is-segwitu fi żmien xahrejn, jiġifieri sal-31 ta’ Mejju 2015;

24. Jinnota li l-Kummissjoni Ewropea rċeviet total ta’ kważi 150,000 risposti għall-
konsultazzjoni pubblika tagħha dwar il-protezzjoni tal-investiment u s-Soluzzjoni ta’ 
Tilwim bejn Investitur u Stat fis-Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment, 
li 97 % minnhom ċaħdu l-inklużjoni tal-ISDS fit-TTIP; jenfasizza li l-kompatibbiltà ta’ 
kwalunkwe ISDS mal-UE fis-sistema ġudizzjarja, u b’mod partikolari l-kwistjoni tar-
rispett għall-ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u d-dritt tal-
gvernijiet għar-regolamentazzjoni, huma preokkupazzjonijiet kondiviżi b’mod mifrux fost 
dawk li wieġbu; jinnota li, eċċezzjonalment, ħafna sottomissjonijiet ġew minn parteċipanti 
individwali, ħaġa li tenfasizza l-iskala tal-mobilizzazzjoni pubblika dwar it-TTIP, u li xi 
wħud minn dawk li wieġbu, bħal trade unions jew organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
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kbar, jirrappreżentaw għadd kbir ta’ membri individwali ferm akbar mill-għadd totali ta’ 
tweġibiet li rċeviet il-Kummissjoni; jenfasizza li d-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni 
tal-investiment għandhom jiggarantixxu l-kapaċità tal-Istati biex jirregolaw, u jemmen li 
f’dan ir-rigward il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandha żżomm ġurisdizzjoni 
esklussiva fuq l-interpretazzjoni definittiva tad-dritt tal-Unjoni Ewropea.
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