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PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-rakkomandazzjoni dwar in-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-
Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq
(2020/2023(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u t-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), u b'mod partikolari l-Artikolu 218 tat-
TFUE,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE, Euratom) 2020/266 tal-25 ta' Frar 2020 li 
tawtorizza l-ftuħ tan-negozjati mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq għal 
ftehim ta' sħubija ġdid1 u d-direttivi li jinsabu fl-addendum tagħha dwar in-negozjar ta' 
sħubija ġdida mar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq, li saru pubbliċi,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-5 ta' April 2017 dwar in-negozjati mar-
Renju Unit wara n-notifika tiegħu li biħsiebu joħroġ mill-Unjoni Ewropea2, tat-
3 ta' Ottubru 2017 dwar il-qagħda tan-negozjati mar-Renju Unit3, tat-
13 ta' Diċembru 2017 dwar il-qagħda tan-negozjati mar-Renju Unit4, tal-
14 ta' Marzu 2018 dwar il-qafas tar-relazzjonijiet futuri bejn l-UE u r-Renju Unit5, tat-
18 ta' Settembru 2019 dwar il-qagħda kurrenti tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni 
Ewropea6, tal-15 ta' Jannar 2020 dwar l-implimentazzjoni u s-sorveljanza tad-
dispożizzjonijiet rigward id-drittijiet taċ-ċittadini fil-Ftehim dwar il-Ħruġ7 u tat-
12 ta' Frar 2020 dwar il-mandat propost għan-negozjati għal sħubija ġdida mar-Renju 
Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq8,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tad-29 ta' Jannar 2020 dwar l-abbozz 
ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-
Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-
Enerġija Atomika9,

– wara li kkunsidra l-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' 
Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika10 (il-"Ftehim 
dwar il-Ħruġ"), u d-Dikjarazzjoni politika li tistabbilixxi l-qafas għar-relazzjoni futura 

1 ĠU L 58, 27.2.2020, p. 53.
2 ĠU C 298, 23.8.2018, p. 24.
3 ĠU C 346, 27.9.2018, p. 2.
4 ĠU C 369, 11.10.2018, p. 32.
5 ĠU C 162, 10.5.2019, p. 40.
6 Testi adottati, P9_TA(2019)0016.
7 Testi adottati, P9_TA(2020)0006.
8 Testi adottati, P9_TA(2020)0033.
9 Testi adottati, P9_TA(2020)0018.
10 ĠU L 29, 31.1.2020, p. 7.
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bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit11, li takkumpanja l-Ftehim dwar il-Ħruġ (id-
"Dikjarazzjoni Politika"),

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp, tal-Kumitat għall-Baġits, tal-
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-
Affarijiet Soċjali, tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, tal-Kumitat 
għat-Trasport u t-Turiżmu, tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, tal-Kumitat għall-
Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, tal-Kumitat għas-Sajd, tal-Kumitat għall-Kultura u l-
Edukazzjoni, tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali, tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-
Ġustizzja u l-Intern, tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u tal-Kumitat għall-
Petizzjonijiet, 

– wara li kkunsidra l-ittri tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, tal-Kumitat għall-Ambjent, 
is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija u tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 114(4) u l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra d-deliberazzjonijiet konġunti tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u 
tal-Kumitat għall-Iżvilupp skont l-Artikolu 58 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u tal-Kumitat għall-
Kummerċ Internazzjonali (A9-0000/2020),

A. billi l-mandat tal-UE, adottat fil-25 ta' Frar, jibni s-sisien għal sħubija komprensiva 
ġdida li tifforma struttura koerenti u qafas ta' governanza ġenerali;

B. billi l-mandat tal-UE huwa bbażat fuq il-linji gwida tal-Kunsill Ewropew tat-
23 ta' Marzu u fuq id-Dikjarazzjoni Politika maqbula mar-Renju Unit fis-
17 ta' Ottubru 2019;

C. billi n-negozjati dwar is-sħubija futura għandhom ikunu bbażati fuq il-premessa ta' 
implimentazzjoni effettiva tal-Ftehim dwar il-Ħruġ u tat-tliet Protokolli tiegħu; 

D. billi l-UE qiegħda tipprova tistabbilixxi sħubija komprensiva ġdida mar-Renju Unit li 
tkopri l-oqsma ta' interess definiti fid-Dikjarazzjoni Politika: il-kooperazzjoni 
kummerċjali u ekonomika, l-infurzar tal-liġi u l-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji 
kriminali, il-politika barranija, is-sigurtà u d-difiża u l-oqsma tematiċi ta' kooperazzjoni;

E. billi l-ftehim futur għandu jkun integrat f'qafas ta' governanza ġenerali u billi l-Qorti tal-
Ġustizzja tal-UE għandha tkun l-uniku organu responsabbli mill-interpretazzjoni tad-
dritt tal-UE;

F. billi, bħala pajjiż terz, ir-Renju Unit ma jistax igawdi mill-istess drittijiet u mill-istess 
benefiċċji ta' membru u, għaldaqstant, is-sitwazzjoni kemm fl-UE kif ukoll fir-Renju 
Unit se tinbidel b'mod konsiderevoli minn Jannar 2021; 

G. billi l-UE u r-Renju Unit, fid-Dikjarazzjoni Politika, qablu li jiltaqgħu f'livell għoli 

11 ĠU C 34, 31.1.2020, p. 1.
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f'Ġunju 2020 biex jevalwaw il-progress, bil-għan li jaqblu dwar azzjoni biex jimxu 'l 
quddiem fin-negozjati dwar ir-relazzjoni futura;

H. billi l-UE u l-Istati Membri tagħha għandhom iżommu l-unità tagħhom matul in-
negozjati biex jiddefendu l-interessi taċ-ċittadini tagħhom fl-aħjar mod possibbli; 

I. billi l-UE u r-Renju Unit, fid-Dikjarazzjoni Politika, qablu li li r-relazzjoni futura 
għandha tkun mirfuda minn valuri komuni bħar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u s-
salvagwardja tagħhom u l-libertajiet fundamentali, il-prinċipji demokratiċi, l-istat tad-
dritt u l-appoġġ għan-nonproliferazzjoni, u li dawn il-valuri huma prerekwiżit essenzjali 
għall-kooperazzjoni prevista fil-qafas tad-Dikjarazzjoni Politika; billi r-relazzjoni futura 
għandha tinkorpora l-impenn tar-Renju Unit biex ikompli jirrispetta l-qafas tal-
Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB);

Prinċipji ġenerali

1. Jilqa' pożittivament il-livell għoli ta' konverġenza bejn l-objettivi tan-negozjati espressi 
fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Frar 2020 u fid-direttivi relatati man-negozjati adottati 
mill-Kunsill fil-25 ta' Frar 2020; jenfasizza li l-Kummissjoni tgawdi mis-sostenn sħiħ 
tal-Parlament fin-negozjati mar-Renju Unit bi qbil mad-direttivi stabbiliti, peress li t-
tliet istituzzjonijiet ilkoll jikkondividu b'mod estensiv l-objettivi li dawn in-negozjati 
għandhom jiksbu;

2. Jilqa' b'sodisfazzjon l-abbozz tat-test tal-UE tal-Ftehim dwar is-Sħubija l-Ġdida mar-
Renju Unit, ippubblikat fit-18 ta' Marzu 2020; 

3. Josserva li r-Renju Unit ippreżenta lill-UE diversi abbozzi ta' test li, bil-maqlub tat-test 
tal-UE, mhumiex pubbliċi u jkopru, fost oħrajn, ftehim kummerċjali li jinkludi annessi, 
ftehim dwar it-trasport bl-ajru, ftehim dwar is-sikurezza fl-avjazzjoni u ftehim dwar il-
kooperazzjoni fil-qasam tal-enerġija nukleari ċivili permezz tal-Euratom;

4. Ifakkar li kwalunkwe ftehim ta' assoċjazzjoni konkluż bejn l-UE u r-Renju Unit skont l-
Artikolu 217 tat-TFUE (il-"Ftehim") irid ikun totalment konformi mal-prinċipji li ġejjin:

(i) pajjiż terz m'għandux ikollu l-istess drittijiet u benefiċċji ta' Stat Membru tal-UE, 
jew ta' membru tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA) jew taż-
Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE);

(ii) il-protezzjoni tal-integrità sħiħa u tal-funzjonament korrett tas-suq uniku, tal-
unjoni doganali, l-indiviżibbiltà tal-erba' libertajiet u, b'mod partikolari, il-grad ta' 
kooperazzjoni fil-pilastru ekonomiku, għandhom ikun proporzjonati mal-libertà ta' 
moviment tal-persuni;

(iii) l-awtonomija tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE tkun ippreservata;

(iv) l-ordinament ġuridiku tal-UE u r-rwol tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 
(QĠUE) f'dan ir-rigward ikunu salvagwardjati;

(v) tkompli l-adeżjoni mal-prinċipji demokratiċi, id-drittijiet tal-bniedem u l-
libertajiet fundamentali, kif definiti b'mod partikolari fid-Dikjarazzjoni Universali 



PE650.385v01-00 6/15 PR\1202636MT.docx

MT

tad-Drittijiet tal-Bniedem, fil-KEDB u fil-protokolli tagħha, fil-Karta Soċjali 
Ewropea, fl-Istatut ta' Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali u fit-trattati 
internazzjonali l-oħra dwar id-drittijiet tal-bniedem tan-NU u tal-Kunsill tal-
Ewropa, kif ukoll ir-rispett tal-prinċipju tal-istat tad-dritt;

(vi) kundizzjonijiet ekwivalenti li jiżguraw standards ekwivalenti fil-politiki soċjali, 
tax-xogħol, ambjentali, tal-kompetizzjoni u tal-għajnuna mill-Istat, inkluż 
permezz ta' qafas robust u komprensiv dwar il-kompetizzjoni u l-kontroll tal-
għajnuna mill-Istat;

(vii) jitħarsu l-prinċipju ta' prekawzjoni, il-prinċipju skont liema l-ħsara ambjentali 
għandha, bħala prijorità, tiġi rrettifikata f'ras il-għajn u l-prinċipju ta' "min iniġġes 
iħallas";

(viii) il-ftehimiet tal-UE ma' pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali jkunu 
salvagwardjati, inkluż il-Ftehim taż-ŻEE, u jinżamm il-bilanċ globali ta' dawn ir-
relazzjonijiet;

(ix) l-istabbiltà finanzjarja tal-UE u l-konformità mas-sistema u l-istandards regolatorji 
u superviżorji tagħha, kif ukoll l-applikazzjoni tagħhom, ikunu salvagwardjati;

(x) ikun hemm bilanċ korrett bejn drittijiet u obbligi, inklużi, fejn ikunu xierqa, 
kontribuzzjonijiet finanzjarji korrispondenti;

5. Jissottolinja l-fatt li mill-perspettiva tal-UE, l-għan tan-negozjati huwa li jistabbilixxu 
sħubija ġdida mar-Renju Unit li tkun komprensiva u tkopri l-oqsma definiti fid-
Dikjarazzjoni Politika: il-kooperazzjoni kummerċjali u ekonomika, l-infurzar tal-liġi u 
l-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali, il-politika barranija, is-sigurtà u d-difiża 
u l-oqsma tematiċi ta' kooperazzjoni;

6. Jenfasizza l-importanza li nkunu lesti għall-ħruġ tar-Renju Unit mis-suq intern u mill-
unjoni doganali fi tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni fil-31 ta' Diċembru 2020, 
indipendentement mill-eżitu tan-negozjati; jisħaq fuq il-fatt li l-konsegwenzi se jkunu 
saħansitra aktar sinifikanti f'każ li ma jintlaħaq l-ebda ftehim; jilqa' pożittivament, f'dan 
ir-rigward, l-"avviżi ta' tħejjija" tal-Kummissjoni, speċifiċi għal kull settur, li jimmiraw 
li jiżguraw li l-industrija tal-UE tkun ippreparata għall-iskoss inevitabbli kkawżat mill-
ħruġ tar-Renju Unit mis-suq uniku;

Implimentazzjoni tal-Ftehim dwar il-Ħruġ

7. Ifakkar li l-Ftehim dwar il-Ħruġ huwa l-istrument għall-implimentazzjoni tal-
arranġamenti għall-ħruġ tar-Renju Unit u l-uniku skop tal-Kumitat Konġunt UE-Renju 
Unit huwa li jgħasses l-applikazzjoni tiegħu; jissottolinja l-importanza tal-
implimentazzjoni effettiva tal-Ftehim dwar il-Ħruġ bħala test bil-karta tat-tornasol tal-
bona fede li jqiegħed ir-Renju Unit fil-proċess tan-negozjati u jfakkar li l-eżitu tan-
negozjati se jkun marbut ma' dan;

8. Jinsisti fuq il-fatt li jkollu garanziji sodi li r-Renju Unit se jimplimenta l-Ftehim dwar il-
Ħruġ b'mod effikaċi u fl-intier tiegħu qabel it-tmiem tal-perjodu ta' tranżizzjoni; jisħaq 
fuq il-fatt li l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tiegħu għandu jkun parti integrali tal-
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ħidma marbuta mar-relazzjonijiet futuri;

9. Ifakkar li, skont il-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta' Fuq, wara t-tmiem tal-perjodu 
ta' tranżizzjoni r-Renju Unit, anki jekk pajjiż terz, se jkollu l-kompitu li jimplimenta l-
partijiet tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni, u dan se jeħtieġ il-ħolqien ta' strutturi bla 
preċedent anki qabel it-tmiem tal-perjodu ta' tranżizzjoni, b'hekk tirriżulta n-neċessità li 
tittieħed f'kunsiderazzjoni debita l-kwistjoni tal-implimentazzjoni korretta u tal-infurzar; 
jistieden lill-Kummissjoni twettaq verifiki u kontrolli effiċjenti; josserva li l-kliem 
merkanzija "f'riskju li sussegwentement tiddaħħal fl-Unjoni" użat fl-Artikolu 5 ta' dan 
il-Protokoll mhuwiex ċar u jiddependi mid-deċiżjonijiet tal-Kumitat Konġunt li jieħu 
sussegwentement u li huma eżenti mill-iskrutinju formali tal-Parlament Ewropew; jitlob 
li jinżamm totalment infurmat bl-applikazzjoni ta' tali Artikolu u bi kwalunkwe proposta 
għal deċiżjoni f'dan ir-rigward meħuda mill-Kumitat Konġunt;

10. Ifakkar li sal-31 ta' Diċembru 2020 ir-Renju Unit huwa obbligat jikkontribwixxi għall-
finanzjament tal-Aġenzija Ewropea għad-Difiża, tal-Istitut tal-Unjoni Ewropea għall-
Istudji fuq is-Sigurtà u taċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll għall-ispejjeż 
tal-operazzjonijiet tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK);

11. Jissottolinja l-fatt li r-Renju Unit huwa obbligat jimplimenta l-miżuri restrittivi u s-
sanzjonijiet preeżistenti kollha tal-UE u dawk eventwalment deċiżi matul il-perjodu ta' 
tranżizzjoni, huwa obbligat li jappoġġja d-dikjarazzjonijiet u l-pożizzjonijiet tal-UE fil-
pajjiżi terzi u fl-organizzazzjonijiet internazzjonali u jipparteċipa fuq bażi ta' każ b'każ 
fl-operazzjonijiet militari u fil-missjonijiet ċivili tal-UE stabbiliti fil-qafas tal-PSDK, 
iżda mingħajr ebda kapaċità ta' tmexxija fi Ftehim Qafas ta' Parteċipazzjoni ġdid, 
filwaqt li jirrispetta l-awtonomija tal-UE fit-teħid ta' deċiżjonijiet u d-deċiżjonijiet u l-
leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE, inkluż dwar l-akkwist u t-trasferimenti fil-qasam tad-
difiża; jafferma li din il-kooperazzjoni hija subordinata għall-konformità sħiħa mad-dritt 
internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem, mad-dritt umanitarju internazzjonali u 
mad-drittijiet fundamentali tal-UE;

Sħubija ekonomika

Kummerċ

12. Jieħu nota li r-Renju Unit għażel li jistabbilixxi s-sħubija ekonomika u kummerċjali 
futura tiegħu mal-UE abbażi ta' "Ftehim ta' Kummerċ Ħieles Komprensiv" kif imsemmi 
fl-Approċċ tar-Renju Unit għan-Negozjati; jenfasizza li, filwaqt li l-Parlament Ewropew 
jappoġġja lill-UE f'negozjati kostruttivi għal Ftehim ta' Kummerċ Ħieles ibbilanċjat, 
ambizzjuż u komprensiv mar-Renju Unit, in-natura stess ta' Ftehim ta' Kummerċ Ħieles 
ma tippermetti qatt li dan ikun ekwivalenti għall-kummerċ "bla xkiel"; jikkondividi l-
pożizzjoni tal-Kummissjoni fin-negozjati skont liema l-portata u l-ambizzjoni ta' Ftehim 
ta' Kummerċ Ħieles li l-UE tista' taċċetta huma subordinati għall-aċċettazzjoni min-naħa 
tar-Renju Unit ta' dispożizzjonijiet relatati mal-kundizzjonijiet ekwivalenti, fid-dawl tal-
prossimità ġeografika u l-integrazzjoni tas-swieq, kif ukoll għall-konklużjoni ta' ftehim 
dwar is-sajd;

13. Jenfasizza li, biex Ftehim ta' Kummerċ Ħieles tassew jippromwovi l-interessi tal-UE, 
ikun tajjeb li n-negozjati jimmiraw li jiksbu l-objettivi li ġejjin:
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(i) arranġament reċiproku għal aċċess għas-suq b'benefiċċju reċiproku għall-
prodotti, is-servizzi, l-akkwist pubbliku, ir-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali u, meta hu rilevanti, l-investiment dirett barrani, li għandu jiġi 
nnegozjat f'konformità sħiħa mar-regoli tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-
Kummerċ (WTO);

(ii) impenn miż-żewġ naħat biex ikomplu jaħdmu flimkien għal kummerċ ħieles u 
ġust li jkun imsejjes fuq regoli sodi fil-fora internazzjonali, bil-għan li jinkiseb 
multilateraliżmu effikaċi;

(iii) filwaqt li taħdem favur l-aktar kummerċ wiesa' possibbli tal-prodotti, il-
Kummissjoni għandha tevalwa l-possibbiltà ta' kwoti u tariffi għas-setturi l-aktar 
sensittivi kif ukoll il-ħtieġa għal klawżoli ta' salvagwardja biex tipproteġi l-
integrità tas-suq uniku tal-UE; itenni, barra minn hekk, li, pereżempju fir-rigward 
tal-ikel u l-prodotti agrikoli, l-aċċess għas-suq uniku jsir b'kundizzjoni li 
tinżamm konformità stretta mal-liġijiet u mal-istandards kollha tal-UE, b'mod 
partikolari fl-oqsma tas-sikurezza tal-ikel, l-organiżmi ġenetikament modifikati 
(OĠM), il-pestiċidi, l-indikazzjonijiet ġeografiċi, il-benessri tal-annimali, it-
tikkettar u t-traċċabbiltà, l-istandards sanitarji u fitosanitarji (SPS) u s-saħħa tal-
bniedem, tal-annimali u tal-pjanti;

(iv) ir-regoli ta' oriġini għandhom jirriflettu l-ftehimiet ta' kummerċ ħieles l-aktar 
reċenti tal-UE u għandhom ikunu msejsa fuq l-interessi tal-produtturi tal-UE; il-
Ftehim għandu jissalvagwardja l-qafas tar-relazzjonijiet kummerċjali eżistenti 
bejn l-UE u l-pajjiżi terzi u jevita kwalunkwe opportuniżmu billi jiżgura l-
konsistenza billi jżomm sistema adatta ta' tariffi u kwoti u regoli ta' oriġini għall-
prodotti fil-konfront ta' pajjiżi terzi;

(v) l-impenji rigward miżuri kontra d-dumping u miżuri kompensatorji jistgħu 
jmorru lil hinn mir-regoli tad-WTO f'dan il-qasam, jekk ikun il-każ;

(vi) l-impenji dwar is-servizzi għandhom isiru bil-għan li jinkiseb livell ta' 
liberalizzazzjoni fil-kummerċ tas-servizzi lil hinn sew mill-impenji li l-partijiet 
għandhom mad-WTO, u jibnu fuq il-ftehimiet ta' kummerċ ħieles reċenti tal-UE, 
filwaqt li jiġi salvagwardjat il-livell għoli ta' kwalità tas-servizzi pubbliċi tal-UE 
f'konformità mat-TFUE u b'mod partikolari l-Protokoll 26 dwar is-Servizzi ta' 
Interess Ġenerali; is-servizzi awdjoviżivi għandhom jiġu esklużi mid-
dispożizzjonijiet relatati mal-liberalizzazzjoni; itenni li fl-ambitu ta' ftehim ta' 
kummerċ ħieles, l-aċċess tas-suq għas-servizzi huwa limitat u dejjem soġġett 
għal esklużjonijiet, riżervi u eċċezzjonijiet; għandhom ikunu koperti l-modi 
kollha tal-forniment ta' servizzi, inklużi impenji dwar il-moviment ta' persuni 
fiżiċi minn naħa għal oħra ta' fruntiera (Mod 4) u dispożizzjonijiet marbuta mar-
regoli tal-UE u r-rispett għat-trattament ugwali tal-ħaddiema u r-rikonoxximent 
tal-kwalifiki professjonali; l-arranġamenti għandhom jinkludu dispożizzjonijiet 
dwar l-aċċess għas-suq u t-trattament nazzjonali fl-ambitu tar-regoli tal-istat 
ospitanti biex jiġi żgurat li l-fornituri tas-servizzi tal-UE jiġu ttrattati b'mod 
mhux diskriminatorju, inkluż fir-rigward tal-istabbiliment kif ukoll tal-
pjattaformi ta' koordinament regolatorju; l-arranġamenti l-ġodda għandhom 
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jippermettu d-dħul u s-soġġorn temporanju ta' persuni fiżiċi għal finijiet ta' 
negozju bl-għan li jfornu servizzi;

(vii) għandu jkun hemm opportunitajiet għall-aċċess għas-swieq tal-akkwist pubbliku 
lil hinn mill-impenji tal-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA) tad-WTO, 
filwaqt li jiġi ggarantit aċċess għas-suq għall-kumpaniji tal-UE f'setturi strateġiċi 
fil-livelli governattivi kollha u livell ta' ftuħ ugwali għas-swieq tal-akkwist 
pubbliku tal-UE; jiddispjaċih, f'dan ir-rigward, għall-fatt li l-pożizzjoni inizjali 
tar-Renju Unit fin-negozjati ma tkoprix l-akkwist pubbliku;

(viii) miżuri sodi u infurzabbli li jkopru r-rikonoxximent u l-protezzjoni ta' livell għoli 
tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, pereżempju d-drittijiet tal-awtur u d-
drittijiet relatati, it-trademarks u d-disinji industrijali, l-indikazzjonijiet 
ġeografiċi, il-privattivi u s-sigrieti kummerċjali, abbażi tal-qafas ġuridiku attwali 
u futur tal-UE, filwaqt li jiġi żgurat l-istess livell ta' protezzjoni bħal dak previst 
fil-Ftehim dwar il-Ħruġ; 

(ix) kapitolu globali dwar il-ħtiġijiet u l-interessi tal-mikroimpriżi u l-impriżi żgħar u 
ta' daqs medju (SMEs) fir-rigward ta' kwistjonijiet ta' faċilitazzjoni tal-aċċess 
għas-suq inkluża, iżda mhux biss, il-kompatibbiltà tal-istandards tekniċi, u 
proċeduri doganali semplifikati bil-għan li jiġu ppreservati u ġġenerati 
opportunitajiet konkreti ta' negozju u li titrawwem l-internazzjonalizzazzjoni 
tagħhom; josserva li l-approċċ tar-Renju Unit għan-negozjati ma jinkludix 
dispożizzjonijiet speċifiċi li jirriflettu dawn l-objettivi;

(x) biex ftehim kummerċjali jkun komprensiv, irid jinkludi dispożizzjonijiet li 
jiżguraw allinjament regolatorju kontinwu tar-Renju Unit mal-UE fil-futur; 
sabiex jiġi ffaċilitat il-kummerċ, għandhom jiġu negozjati dixxiplini trasversali 
dwar il-koerenza regolatorja u l-ostakli mhux tariffarji, filwaqt li jitqiesu n-
natura volontarja tal-kooperazzjoni regolatorja u d-dritt ta' regolamentazzjoni fl-
interess pubbliku, filwaqt li jiġu ppreservati l-awtonomija regolatorja u d-
drittijiet parlamentari, u filwaqt li jitfakkar li d-dispożizzjonijiet dwar il-
kooperazzjoni regolatorja fi ftehim kummerċjali ma jistgħux jirreplikaw 
għalkollox l-istess kummerċ bla xkiel kif previst minn adeżjoni mas-suq uniku; 
allinjament regolatorju rigward is-sorveljanza tas-suq tal-prodotti u rigward 
standards robusti tal-prodotti għandu jkun parti essenzjali u insostitwibbli tal-
Ftehim ta' Kummerċ Ħieles biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti ta' 
kompetizzjoni għall-impriżi tal-UE u livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumaturi 
tal-UE; 

(xi) sabiex tiġi ssalvagwardjata l-istabbiltà finanzjarja u regolatorja u jkun żgurat ir-
rispett sħiħ tar-reġim u l-istandards regolatorji tal-UE u l-applikazzjoni tagħhom, 
il-konċessjoni prudenzjali u l-limitazzjonijiet fil-forniment transfruntiera ta' 
servizzi finanzjarji huma karatteristika komuni tal-ftehimiet kummerċjali tal-UE, 
u għandhom jiġu inklużi f'dan;

(xii) dispożizzjonijiet ambizzjużi li jippermettu l-iżvilupp tal-kummerċ diġitali, u biex 
jindirizzaw ostakli mhux ġustifikati għall-kummerċ b'mezzi elettroniċi, u 
jiżguraw ambjent online miftuħ, sigur u affidabbli għall-impriżi u l-konsumaturi, 
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u li jirregolaw il-flussi transfruntiera tad-data, inklużi prinċipji bħall-
kompetizzjoni ġusta u regoli ambizzjużi għat-trasferimenti transfruntiera tad-
data, f'konformità sħiħa mar-regoli attwali u futuri tal-UE dwar il-protezzjoni 
tad-data u l-privatezza, u mingħajr preġudizzju għalihom;

(xiii) billi l-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles ikun iwassal għal kontrolli u verifiki doganali 
malli l-merkanzija tibda tidħol fis-suq uniku, b'hekk tolqot il-katini tal-provvista 
u l-proċessi tal-manifattura globali, l-awtoritajiet tad-dwana għandhom jissaħħu 
kemm fir-rigward tar-riżorsi umani kif ukoll tat-tagħmir tekniku, bil-għan li 
jlaħħqu mal-kompiti addizzjonali l-ġodda; il-proċeduri operattivi tal-Ftehim ta' 
Kummerċ Ħieles irid ikollhom l-għan li jippreservaw ir-regoli tas-suq uniku tal-
Unjoni għall-prodotti u l-integrità tal-unjoni doganali, fost oħrajn billi 
jistabbilixxu arranġament li jaħdem b'mod puntwali u effiċjenti bejn l-UE u r-
Renju Unit f'dan il-qasam; huwa tal-akbar importanza li tiġi ssalvagwardjata l-
konformità tal-prodotti mar-regoli tas-Suq Uniku; 

Kundizzjonijiet ekwivalenti

14. Jesprimi dispjaċir bil-pożizzjoni tar-Renju Unit fin-negozjati mal-UE, jiġifieri sal-lum 
ma ngħatax bidu għal negozjati dettaljati fir-rigward tal-kundizzjonijiet ekwivalenti; 
jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li din il-pożizzjoni ma tirriflettix il-paragrafu 77 tad-
Dikjarazzjoni Politika ffirmata miż-żewġ naħat; 

15. Itenni li, minħabba l-prossimità ġeografika u l-interdipendenza ekonomika tar-Renju 
Unit mal-UE, l-estensjoni u l-profondità tal-Ftehim fir-rigward ta' kundizzjonijiet 
ekwivalenti se jkunu essenzjali biex tiġi ddeterminata l-firxa tar-relazzjoni futura 
ġenerali bejn l-UE u r-Renju Unit; iqis, għaldaqstant, li l-kundizzjonijiet ekwivalenti 
jridu jkunu żgurati u li l-istandards tal-UE ssalvagwardjati biex tkun evitata "ġirja lejn l-
aktar livell baxx", fil-perspettiva ta' allinjament dinamiku; jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġi 
żgurat li r-Renju Unit ma jiksibx vantaġġ kompetittiv inġust permezz tat-twaqqigħ tal-
livelli ta' protezzjoni u sabiex jiġi evitat arbitraġġ regolatorju min-naħa tal-operaturi tas-
suq; 

16. Ifakkar fid-determinazzjoni tiegħu li jimpedixxi kwalunkwe tip ta' "dumping" fil-qafas 
tar-relazzjoni futura bejn l-UE u r-Renju Unit; iqis li riżultat fundamentali tan-negozjati 
huwa l-garanzija ta' kundizzjonijiet ekwivalenti permezz ta' impenji robusti u 
dispożizzjoni infurzabbli fl-aspetti li ġejjin: 

(i) il-kompetizzjoni u l-għajnuna mill-Istat, li għandhom jipprevjenu distorsjoni 
indebita tal-kummerċ u tal-kompetizzjoni u jinkludu dispożizzjonijiet dwar l-
impriżi statali;

(ii) il-kwistjonijiet rilevanti tat-taxxa, inklużi l-ġlieda kontra l-evażjoni u l-evitar tat-
taxxa kif ukoll il-ħasil tal-flus;

(iii) ir-rispett sħiħ tal-istandards soċjali u tax-xogħol tal-mudell soċjali tal-UE 
(inklużi livelli ekwivalenti ta' protezzjoni u salvagwardja kontra d-dumping 
soċjali), tal-anqas fil-livelli għoljin attwali mogħtija mill-istandards komuni 
eżistenti; 
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(iv) il-protezzjoni ambjentali u l-istandards relatati mat-tibdil fil-klima, il-
promozzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU;

(v) livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumaturi;

(vi) l-iżvilupp sostenibbli;

17. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li dawn id-dispożizzjonijiet għandhom jiżguraw li l-
istandards ma jitbaxxewx, filwaqt li jagħtu s-setgħa liż-żewġ partijiet jimmodifikaw l-
impenji maż-żmien biex jistabbilixxu standards ogħla jew jinkludu oqsma addizzjonali; 
jenfasizza, barra minn hekk, li l-impenji u d-dispożizzjonijiet għandhom ikunu 
infurzabbli permezz ta' miżuri provviżorji awtonomi, mekkaniżmu sod għas-soluzzjoni 
tat-tilwim u rimedji, fil-perspettiva ta' allinjament dinamiku; 

18. Jemmen bis-sħiħ li r-Renju Unit għandu jaderixxi mal-istandards li qed jevolvu dwar it-
tassazzjoni u l-leġiżlazzjoni kontra l-ħasil tal-flus fi ħdan l-acquis tal-UE, inkluża t-
trasparenza fiskali, l-iskambju ta' informazzjoni dwar kwistjonijiet tat-taxxa u l-miżuri 
kontra l-evitar tat-taxxa, u għandu jindirizza s-sitwazzjonijiet rispettiva tat-Territorji 
Extra-Ewropej tiegħu, iż-Żoni ta' Bażi Sovrana tiegħu u d-Dipendenzi tal-Kuruna tiegħu 
u n-nuqqas ta' konformità tagħhom mal-kriterji tal-governanza tajba u r-rekwiżiti tat-
trasparenza tal-UE;

19. Itenni l-ħtieġa li jinżammu standards għoljin u kundizzjonijiet ekwivalenti fl-oqsma tal-
prodotti mediċinali, l-apparat mediku, is-sikurezza u t-tikkettar tal-ikel, u l-politiki u l-
istandards veterinarji, fitosanitarji, u ambjentali;

Kwistjonijiet settorjali speċifiċi u kooperazzjoni tematika 

[Kontributi mill-kumitati]

Sigurtà u affarijiet barranin

20. Jiddispjaċih għall-fatt li l-objettivi tar-Renju Unit fin-negozjati, ippubblikati fis-
27 ta' Frar, affermaw li l-politika barranija se tkun iddeterminata fil-qafas ta' djalogu u 
kooperazzjoni usa' ta' ħbiberija bejn ir-Renju Unit u l-UE; 

21. Ifakkar li dan imur kontra d-dispożizzjonijiet tad-Dikjarazzjoni Politika, li fiha parti 
ddedikata speċifikament għas-sħubija futura fil-qasam tas-sigurtà bejn l-UE u r-Renju 
Unit u li r-Renju Unit approva; 

22. Ifakkar fil-pożizzjoni tal-UE skont liema il-politika barranija, is-sigurtà u d-difiża 
għandhom ikunu parti minn ftehim komprensiv li jirregola r-relazzjoni futura bejn l-UE 
u r-Renju Unit; 

23. Jiddeplora l-fatt li r-Renju Unit mhux qed juri l-ebda ambizzjoni għar-relazzjonijiet 
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mal-UE fil-qasam tal-politika barranija, is-sigurtà u d-difiża, u li dawn it-temi ma kinux 
espliċitament koperti mill-mandat tar-Renju Unit u, għaldaqstant, ma jifformawx parti 
mill-11-il mejda tan-negozjati;

24. Ifakkar li l-UE u r-Renju Unit jikkondividu prinċipji, valuri u interessi kif ukoll impenn 
favur il-promozzjoni tal-prosperità globali, tas-sigurtà u tal-multilateraliżmu effikaċi; 
jenfasizza li huwa fl-interess taż-żewġ naħat li jżommu kooperazzjoni ambizzjuża, 
stretta u dejjiema li taqdi s-sigurtà tal-Ewropa u taċ-ċittadini tagħha u li tikkontribwixxi 
għall-istabbiltà globali, il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-paċi f'konformità 
mal-objettivi u l-prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 21 tat-TUE;

25. Jissottolinja l-fatt li l-UE hija sieħeb importanti għar-Renju Unit fil-politika barranija u 
tas-sigurtà, peress li l-ħtieġa ta' tweġibiet komuni biex jiġu indirizzati l-isfidi tal-politika 
barranija, tas-sigurtà u tad-difiża hija kruċjali għaż-żewġ naħat; jinkoraġġixxi l-
iskambju tal-informazzjoni u tal-intelligence kif ukoll kooperazzjoni stretta fl-oqsma 
tal-ġlieda kontra t-terroriżmu, tal-politika spazjali, tal-gwerra ċibernetika u tad-difiża 
kimika, bijoloġika, radjoloġika u nukleari (CBRN);

26. Jenfasizza li mill-1 ta' Jannar 2021, jekk ma jintlaħaq l-ebda ftehim dwar il-
kooperazzjoni fil-qasam tal-politika barranija u tas-sigurtà, ir-Renju Unit se jitqies pajjiż 
terz, fatt li jkollu riperkussjonijiet fuq il-kooperazzjoni eżistenti fil-politika barranija u 
tas-sigurtà;

27. Iqis li huwa fl-interess komuni tar-Renju Unit u tal-UE li jikkooperaw fl-iżvilupp ta' 
kapaċitajiet tad-difiża effikaċi u tassew interoperabbli, anki fi ħdan l-Aġenzija Ewropea 
għad-Difiża, u jkomplu s-sħubijiet ta' valur kbir fi ħdan il-programmi tan-NATO u tal-
UE fil-qasam tad-difiża u tas-sigurtà esterna, pereżempju l-Fond Ewropew għad-Difiża, 
Galileo u l-programmi marbuta maċ-ċibersigurtà;

28. Ifakkar li numru ta' miżuri restrittivi (reġimi ta' sanzjonijiet) attwalment huma fis-seħħ 
fir-Renju Unit skont il-leġiżlazzjoni tal-UE; jissottolinja l-fatt li r-Renju Unit xorta jkun 
marbut japplika r-reġimi ta' sanzjonijiet tan-NU wara l-ħruġ tiegħu; jitlob il-ħolqien ta' 
mekkaniżmu ta' koordinament adegwat għas-sanzjonijiet bejn iż-żewġ partijiet bil-għan 
li jimmassimizza l-impatt tagħhom u jiżgura konverġenza u l-fatt li l-interessi reċiproċi 
jkunu segwiti u sodisfatti fil-promozzjoni tal-valuri komuni; 

29. Jinkoraġġixxi lir-Renju Unit jipparteċipa fl-operazzjonijiet ta' ġestjoni tal-kriżijiet u fil-
missjonijiet u fl-operazzjonijiet tal-PSDK tal-UE, permezz tal-iffirmar ta' ftehim qafas 
ta' parteċipazzjoni, kif ukoll fi proġetti fl-ambitu tal-Kooperazzjoni Strutturata 
Permanenti (PESCO), bid-drittijiet u bl-obbligi korrispondenti tal-pajjiżi terzi u abbażi 
ta' reċiproċità effikaċi; 

30. Ifakkar li l-kontroll tal-armi, id-diżarm u reġimi tan-nonproliferazzjoni effikaċi fil-livell 
internazzjonali huma l-pedament tas-sigurtà globali u Ewropea; ifakkar l-importanza ta' 
strateġija Ewropea koerenti u kredibbli għal negozjati multilaterali fil-livell globali u 
dwar miżuri reġjonali ta' tnaqqis tat-tensjoni u miżuri għat-tisħiħ tal-fiduċja; jistieden 
lir-Renju Unit jimpenja ruħu li jibqa' jirrispetta l-kriterji tal-Pożizzjoni 
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Komuni 2008/944/PESK12; 

31. Jenfasizza l-importanza tal-kooperazzjoni konsulari bejn l-UE u r-Renju Unit, billi din 
tkun tiggarantixxi assistenza effiċjenti għaċ-ċittadini ta' xulxin u tkun tippermetti lir-
Renju Unit joffri liċ-ċittadini tiegħu l-possibbiltà li jgawdu mill-protezzjoni konsulari 
bis-saħħa ta' netwerk usa' ta' konsulati mad-dinja kollha;

Governanza

32. Jirrimarka li l-Ftehim kollu kemm hu mar-Renju Unit, bħala pajjiż terz, inklużi d-
dispożizzjonijiet dwar il-kundizzjonijiet ekwivalenti, għandu jinkludi l-istabbiliment ta' 
sistema ta' governanza koerenti u solida bħala qafas globali li jkopri s-superviżjoni u l-
ġestjoni konġunta kontinwa tal-Ftehim kif ukoll mekkaniżmi tas-soluzzjoni ta' tilwim u 
ta' infurzar, b'sanzjonijiet u miżuri provviżorji meta jkun meħtieġ, fir-rigward tal-
interpretazzjoni u tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Ftehim;

33. Jinsisti fuq il-ħtieġa assoluta li din is-sistema ta' governanza tippreserva bis-sħiħ l-
awtonomija tat-teħid ta' deċiżjonijiet u tal-ordinament ġuridiku u tas-sistema ġudizzjarja 
tal-UE, inkluż ir-rwol tal-QĠUE bħala l-uniku interpretu tad-dritt tal-UE u tal-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE; iqis li, għad-dispożizzjonijiet ibbażati fuq kunċetti 
tad-dritt tal-UE, l-arranġamenti ta' governanza jridu jipprevedu r-rinviju quddiem il-
QĠUE;

34. Jenfasizza li l-Ftehim kollu kemm hu għandu jkun kopert b'dispożizzjonijiet dwar id-
djalogu tas-soċjetà ċivili, l-involviment tal-partijiet konċernati u l-konsultazzjoni miż-
żewġ partijiet; jinsisti fuq it-twaqqif ta' gruppi konsultattivi domestiċi li jissorveljaw l-
implimentazzjoni tal-Ftehim; 

°

° °

35. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-rakkomandazzjoni lill-
Kummissjoni u, għal skopijiet informattivi, lill-Kunsill, lill-gvernijiet u lill-parlamenti 
tal-Istati Membri kif ukoll lill-gvern u lill-parlament tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u 
l-Irlanda ta' Fuq.

12 ĠU L 335, 13.12.2008, p. 99.
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NOTA SPJEGATTIVA

Kuntest ġenerali u rwol tal-Parlament

Fil-kuntest tan-negozjati li għaddejjin bħalissa dwar ftehim ta' sħubija ma' ex Stat Membru u 
minkejja l-kriżi kbira li d-dinja qiegħda tħabbat wiċċha magħha bil-pandemija tal-COVID-19, 
il-Parlament Ewropew jibqa' impenjat li jiżvolġi r-rwol fdat lilu mit-Trattati fir-rigward tan-
negozjati tal-ftehimiet internazzjonali. L-Artikoli 207 u 218 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea jirrikjedu l-approvazzjoni tal-Parlament għall-konklużjoni ta' kwalunkwe 
ftehim internazzjonali bejn l-UE u pajjiż terz. Bil-għan li din l-approvazzjoni tkun garantita, 
hemm obbligu li l-Parlament ikun involut fil-proċess tan-negozjati billi jinżamm regolarment 
u totalment infurmat.

Fil-31 ta' Jannar 2020, ir-Renju Unit ħareġ mill-UE biċ-ċertezza u biċ-ċarezza ġuridika 
prevista mill-Ftehim dwar il-Ħruġ, li jindirizza t-tliet kwistjonijiet fundamentali tas-
separazzjoni: id-drittijiet taċ-ċittadini, il-fruntiera Irlandiża u s-saldu tal-obbligi tar-Renju 
Unit fil-konfront tal-UE. Dawn il-kwistjonijiet kellhom importanza essenzjali għall-Parlament 
sa mill-bidu nett tan-negozjati, flimkien mal-kjarifika tal-istatus tal-impenji internazzjonali 
tar-Renju Unit meħudin bħala Stat Membru, il-garanzija taċ-ċertezza tad-dritt għall-persuni 
ġuridiċi u r-rwol tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE. Il-Parlament jibqa' impenjat li jiżgura 
skrutinju parlamentari xieraq fuq l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Ftehim dwar il-
Ħruġ.

Fid-dawl tan-natura bla preċedenti tal-kumplessità u tal-importanza tan-negozjati ma' ex Stat 
Membru, il-Parlament waqqaf organu speċjali biex jikkoordina l-kontribut u t-tweġiba tal-
Parlament lin-negozjati, il-Grupp ta' Koordinament dwar ir-Renju Unit (UK Coordination 
Group – UKCG). Huwa mmexxi mill-President tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (AFET) 
u huwa magħmul mill-President tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (INTA), il-
President tas-Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża (SEDE), ir-rapporteur tal-Kumitat INTA u 
r-rapporteur tal-Kumitat AFET dwar ir-relazzjoni futura bejn l-UE u r-Renju Unit, 
rappreżentant wieħed mill kull grupp politiku u l-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-
Kumitati. 

Il-bażi loġika tar-rakkomandazzjoni

Dawn ir-rakkomandazzjonijiet fl-ambitu tal-Artikolu 114 tar-Regoli ta' Proċedura tal-
Parlament dwar in-negozjati għal sħubija ġdida bejn l-UE u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u 
l-Irlanda ta' Fuq, imfassla miż-żewġ korapporteurs tal-Kumitati AFET u INTA bħala l-
kumitati ewlenin, waslu f'mument ferm importanti tan-negozjati. Wara r-riżoluzzjoni tal-
Parlament tat-12 ta' Frar 2020 u l-bidu formali tan-negozjati fil-jiem inizjali ta' Marzu, il-
Parlament biħsiebu jadotta dawn ir-rakkomandazzjonijiet bis-saħħa ta' vot finali fil-plenarja 
ta' Ġunju, qabel il-Konferenza ta' Livell Għoli u l-Kunsill Ewropew f'Ġunju li se jevalwa l-
progress tan-negozjati. 

Minħabba l-livell għoli ta' kumplessità tan-negozjati, l-għarfien espert ta' valur kbir tal-
kumitati speċjalizzati tal-Parlament huwa importantissmu għall-kontenut ta' dan it-test. 
Għaldaqstant, dawn ir-rakkomandazzjonijiet jiżguraw ukoll l-involviment totali tal-kumitati li 
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jifformulaw opinjonijiet skont il-proċeduri parlamentari u huma mħejjija bl-involviment tal-
gruppi politiċi li jikkomponu l-PE taħt il-kappa tal-Grupp ta' Koordinament dwar ir-Renju 
Unit (UKCG). L-għarfien espert tagħhom kien assolutament kruċjali fil-valutazzjoni tas-
sħubija politika ekonomika, b'enfasi fuq il-kummerċ u l-kundizzjonijiet ekwivalenti 
sottostanti, iżda wkoll tas-sħubija futura f'oqsma speċifiċi: is-sajd, il-protezzjoni tad-data, it-
tibdil fil-klima u l-ambjent, is-saħħa pubblika u s-sikurezza tal-ikel, id-drittijiet taċ-ċittadini, l-
aspetti finanzjarji, it-trasport, l-enerġija, inkluża dik nukleari ċivili, is-sigurtà u l-politika 
barranija u l-parteċipazzjoni tar-Renju Unit fil-programmi. 

Għal dak li għandu x'jaqsam mal-kontenut tagħhom, ir-rakkomandazzjonijiet ikopru sensiela 
ta' suġġetti importanti b'mod komprensiv, bħall-prinċipji ġenerali, l-implimentazzjoni tal-
Ftehim dwar il-Ħruġ, is-sħubija ekonomika, il-kummerċ u l-kundizzjonijiet ekwivalenti, il-
kwistjonijiet settorjali speċifiċi, il-politika barranija u s-sigurtà iżda wkoll aspetti importanti 
tal-governanza. Lill-valutazzjoni tal-Parlament tagħtiha kemm l-implimentazzjoni tal-Ftehim 
dwar il-Ħruġ kif ukoll il-progress tan-negozjati, u għaldaqstant isservi bħala l-kontribut tal-
Parlament lill-Konferenza ta' Livell Għoli u lill-Kunsill Ewropew li se jiltaqgħu f'Ġunju. 
Huwa importanti li jkun enfasizzat li, bis-saħħa ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet, il-
Parlament jesprimi l-apprezzament u s-sostenn qawwi tiegħu lill-ħidma kostruttiva tat-Task 
Force tal-Kummissjoni għar-Relazzjonijiet mar-Renju Unit immexxija mill-Kap Negozjatur 
tal-UE, Michel Barnier. L-UE tibqa' u għandha tkompli tkun magħquda fl-appoġġ lill-Kap 
Negozjatur tagħha.

Dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar il-Ħruġ u l-Kumitat Konġunt

Parti sinifikanti ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet qiegħda tikkonċentra fuq l-importanza tal-
iskrutinju parlamentari fuq l-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar il-Ħruġ, b'mod partikolari għal 
dak li għandu x'jaqsam mad-drittijiet taċ-ċittadini u l-Protokoll dwar l-Irlanda u l-Irlanda ta' 
Fuq. Bħala parti mill-pożizzjoni tal-Kummissjoni fin-negozjati hemm rabta diretta bejn l-
implimentazzjoni korretta tal-Ftehim dwar il-Ħruġ u l-affidabbiltà tar-Renju Unit fin-
negozjati dwar ir-relazzjoni futura. 

Għalhekk, ir-rakkomandazzjonijiet jilqgħu pożittivament il-ħidma tal-Kumitat Konġunt, 
immexxi, għan-naħa tal-UE, mill-Viċi President tal-Kummissjoni Maroš Šefčovič. Il-Kumitat 
Konġunt huwa pjattaforma importanti ħafna li tissorvelja l-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar 
il-Ħruġ. F'din il-perspettiva, il-valutazzjoni parlamentari adegwata hija wkoll essenzjali għas-
suċċess tax-xogħol tal-Kumitat Konġunt u tas-sitt Kumitati Speċjalizzati tiegħu. Hemm bżonn 
biżżejjed garanziji fl-oqsma fundamentali kollha li l-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar il-
Ħruġ miexja sewwa u għandhom jaslu qabel it-tmiem tal-perjodu ta' tranżizzjoni. 


