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3. Jilqa' l-isforzi kontinwi tal-Ombudsman 

Ewropew biex iżżid it-trasparenza fin-

negozjati tat-TTIP permezz ta' proposti lill-

Kummissjoni; ifaħħar il-pubblikazzjoni li 

rriżultat minnhom, min-naħa tal-

Kummissjoni, ta' għadd ta' dokumenti tat-

TTIP, li b'hekk it-trasparenza ġiet 

promossa bħala wieħed mit-tliet pilastri 

tal-istrateġija kummerċjali l-ġdida tal-

Kummissjoni; jenfasizza mill-ġdid il-

ħtieġa ta' trasparenza msaħħa fi ftehimiet 

internazzjonali bħalma huma t-TTIP, is-

CETA u oħrajn, kif mitlub minn ħafna 

ċittadini mħassba li indirizzaw lill-

Kumitat għall-Petizzjonijiet; jitlob li jsiru 

sforzi aktar b'saħħithom u aktar wiesgħa 

f'dan ir-rigward, bil-għan li tiġi 

salvagwardjata l-fiduċja taċ-Ċittadini 

Ewropej; 

3. Jilqa' l-isforzi kontinwi tal-Ombudsman 

Ewropew biex iżżid it-trasparenza fin-

negozjati tat-TTIP permezz ta' proposti lill-

Kummissjoni Ewropea; jiddispjaċih għas-

segretezza dwar in-negozjati tat-TTIP; 

jinsisti li n-negozjati dwar it-TTIP 

għandhom jiġu abbandunati peress li t-

TTIP twitti t-triq għal liberalizzazzjoni, 

deregolamentazzjoni u privatizzazzjoni 

usa', u ddgħajjef, fost l-oħrajn, id-drittijiet 

fundamentali taċ-ċittadini għal livelli 

għolja ta' protezzjoni soċjali, ambjentali u 

tas-saħħa; jenfasizza t-tħassib kontinwu 

taċ-ċittadini fir-rigward ta' dawn in-

negozjati; jemmen li t-trasparenza sħiħa u 

l-ogħla livell ta' demokrazija għandhom 

jiġu żgurati fin-negozjati dwar il-ftehimiet 

internazzjonali kollha; jitlob li jsiru sforzi 

aktar b'saħħithom u aktar wiesgħa f'dan ir-

rigward, bil-għan li tiġi salvagwardjata l-

fiduċja taċ-Ċittadini Ewropej; 
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  19a. Jenfasizza li l-ħatra tal-ex-President 

tal-Kummissjoni, is-Sur Barroso, bħala 

konsulent u president mhux eżekuttiv ta' 

Goldman Sachs International iżżid in-

nuqqas ta' fiduċja taċ-ċittadini lejn il-

Kummissjoni fir-rigward tal-kredibilità u 

l-indipendenza tagħha minn interessi 

finanzjarji privati; 

Or. en 

 

 


