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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 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-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta’ Mejju 2013 dwar in-negozjati dwar il-
ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerċ u l-investiment1,

– 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, 2647-14 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),

A. billi l-Kummissjoni bħalissa qiegħda tinnegozja, f'isem l-Unjoni Ewropea, ftehim wiesa' 
ta' sħubija ta' kummerċ u ta' investiment mal-Istati Uniti tal-Amerika (Transatlantic Trade 
and Investment Partnership – TTIP);

B. billi l-objettiv tat-TTIP huwa li jkattar il-kummerċ u l-investiment bejn l-Unjoni Ewropea 
u l-Istati Uniti tal-Amerika;

C. billi n-negozjati ġibdu l-interess tal-pubbliku bħal qatt qabel, fid-dawl tal-impatt potenzjali 
tat-TTIP mil-lat ekonomiku, soċjali u politiku;

D. billi l-Kumitat għall-Petizzjonijiet irċieva għadd ta' petizzjonijiet li jixhdu tħassib dwar il-
ftehim bejn l-UE u l-Istati Uniti tal-Amerika (TTIP); billi l-preokkupazzjonijiet prinċipali 
tal-petizzjonanti jorbtu ma' riskji rigward il-kwalita ta' importazzjonijiet tal-ikel, 
informazzjoni allegatament miġbura mill-Istati Uniti tal-Amerika dwar persuni fiżiċi u 
ġuridiċi (id-dritt taċ-ċittadini tal-UE għall-'awtodeterminazzjoni diġitali'), it-trasparenza, l-
impatt ekonomiku, u l-protezzjoni tal-investituri permezz tal-mekkaniżmu għas-
Soluzzjoni ta' Tilwim bejn Investitur u Stat (ISDS);

1. Jissottolinja li huwa importanti li r-relazzjoni kummerċjali u l-investiment bilaterali bejn l-
Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika jiġu żviluppati, bil-għan li jġibu 'l quddiem it-
tkabbir ekonomiku u l-impjiegi u jiġġeneraw opportunitajiet ekonomiċi ġodda;

2. Jilqa' l-objettiv li jitnaqqsu l-inkompatibbiltajiet regolatorji bla ħtieġa bejn l-UE u l-Istati 

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2013)0227.
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Uniti tal-Amerika rigward prodotti u servizzi, bħad-duplikazzjoni ta' proċeduri, rekwiżiti 
inkonsistenti dwar il-prodotti u l-ittestjar doppju;

3. Jinnota li l-kompatibbiltà regolatroja għandha tkun bla preġudizzju għad-dritt li ssir 
regolamentazzjoni skont il-livell li kull parti tqis li jkun f'loku rigward il-protezzjoni tas-
saħħa, tas-sikurezza, tax-xogħol u tal-ambjent kif ukoll tad-diversità kulturali;

4. Jenfasizza l-importanza tal-pakkett tal-mobbiltà, għaliex iqis li l-faċilitazzjoni tal-viża 
għall-fornituri Ewropej ta' servizzi u prodotti hija fost l-elementi ewlenin li jippermettu 
sfruttament sħiħ tal-benefiċċji tal-ftehim TTIP;

5. Jilqa' 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-
negozjar dwar it-TTIP (1103/13 CL 1);

6. Jissuġġerixxi li approċċ aktar proattiv rigward it-trasparenza min-naħa tal-Kummissjoni 
jista' jsaħħaħ il-leġittimità tal-proċess tan-negozjar f'għajnejn iċ-ċittadini, u jħeġġeġ lill-
Kummisjsoni tippubblika dokumenti u informazzjoni dwar il-laqgħat;

7. Jitlob li l-Kummissjoni tiżgura li l-lista ta' dokumenti dwar it-TTIP li jkunu disponibbli 
fis-sit tal-internet speċifiku tagħha dwar il-politika kummerċjali tkun komprensiva;

8. Iqis li t-TTIP jeħtieġ li ma jimminax id-dritt taċ-ċittadini Ewropej għall-
awtodeterminazzjoni diġitali jew l-ottemperanza mal-leġiżlazzjoni Ewropea dwar il-
protezzjoni tad-data;

9. Jenfasizza s-sensittività ta' ċerti oqsma tan-negozjati, bħas-settur agrikolu, fejn l-Unjoni 
Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika għandhom perċezzjonijiet diverġenti rigward l-
Organiżmi Ġenetikament Modifikati (OĠM), il-klonazzjoni u s-saħħa tal-konsumaturi;

10. Jenfasizza li l-protezzjoni tal-konsumaturi u ż-żamma ma' standards ta' kwalità ogħla 
Ewropej għall-ikel u l-prodotti għandhom ikunu fil-qofol tan-negozjati dwar it-TTIP.


