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Suġġett: Opinjoni dwar il-Konklużjoni tal-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran 
Brittanja u tal-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-
Enerġija Atomika ((2018/0427(NLE))

Sur President,

Skont il-proċedura msemmija hawn fuq, il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-
Konsumatur talab biex jippreżenta opinjoni lill-Kumitat tiegħek fil-forma ta' ittra.
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Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur eżamina l-kwistjoni matul il-laqgħa 
tiegħu tal-4 ta' Diċembru 2019. Waqt il-laqgħa1, huwa ddeċieda li jistieden lill-Kumitat għall-
Affarijiet Kostituzzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu.

Dejjem tiegħek,

Petra De Sutter MD, PhD
President

1 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Pierre Karleskind (Aġent President), Róża Thun und 
Hohenstein (Viċi President), Maria Manuel Leitão Marques (Viċi President), Petra De Sutter (rapporteur għal 
opinjoni), Adam Bielan, Carlo Fidanza, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Andrus Ansip, Pablo Arias 
Echeverría, Pascal Arimont, Anna-Michelle Asimakopoulou, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, 
Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Dita Charanzová, David Cormand, Dinesh 
Dhamija, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, 
Arba Kokalari, Marcel Kolaja, John Longworth, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, 
Dan-Ştefan Motreanu, Anne-Sophie Pelletier, Jiří Pospíšil, Christel Schaldemose, Tomislav Sokol, Edina Tóth, 
Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann u Ivan Štefanec.



AL\1193244MT.docx 3/4 PE644.752v01-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Suq intern 

1. Ifakkar li l-moviment liberu tal-merkanzija fi ħdan is-Suq Uniku huwa żgurat mill-
Unjoni Doganali u mir-regoli dwar l-armonizzazzjoni u r-rikonoxximent reċiproku tal-
prodotti, kif ukoll mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Is-
sorveljanza tas-suq u l-istandards robusti tal-prodotti huma għalhekk parti essenzjali u 
insostitwibbli ta' kwalunkwe relazzjoni futura mar-Renju Unit biex jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ekwi għan-negozji tal-UE u protezzjoni adegwata tal-konsumaturi tal-
UE;

2. Jinsisti li l-proċeduri operattivi li għandhom jiġu adottati matul ir-reġim tranżitorju 
għandhom ikollhom l-għan li jippreservaw ir-regoli tas-suq intern tal-Unjoni għal 
oġġetti u l-Unjoni Doganali. Għalhekk huwa ta' importanza kbira li tiġi ssalvagwardjata 
l-konformità tal-prodotti mar-regoli tas-Suq Uniku;

3. Jenfasizza b'sodisfazzjon li b'mod ġenerali l-Ftehim iżomm applikabbli l-prinċipji 
fundamentali dwar il-moviment liberu tas-servizzi, l-istabbiliment u r-rikonoxximent ta' 
kwalifiki professjonali matul il-perjodu ta' tranżizzjoni, sabiex jiġi evitat tfixkil fil-
funzjonament tas-Suq Uniku;

4. F'dan ir-rigward, ifakkar b'mod partikolari li, skont l-Artikolu 25 tal-Ftehim, soġġetti 
għal xi limitazzjonijiet, il-persuni li jaħdmu għal rashom għandhom igawdu d-drittijiet 
iggarantiti mit-Trattat dwar il-libertà tal-istabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti 
servizzi. Id-dritt li tiġi eżerċitata professjoni huwa żgurat fl-Artikolu 27 tal-Ftehim, 
peress li r-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali qabel tmiem il-perjodu ta' 
tranżizzjoni, magħmul f'konformità mad-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttiva dwar 
il-Kwalifiki Professjonali jew id-Direttiva dwar l-Istabbiliment tal-Avukati ser iżomm l-
effetti tiegħu. Sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet fil-
prattika, il-kooperazzjoni amministrattiva dwar ir-rikonoxximent ta' kwalifiki 
professjonali hija prevista fl-Artikolu 29 tal-Ftehim;

5. Jilqa' l-fatt li l-ftehim jiċċara r-regoli applikabbli għall-proċeduri ta' akkwist pubbliku 
mnedija qabel tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni u li ma ġewx iffinalizzati fi żmien il-
perjodu ta' tranżizzjoni, inkluż fir-rigward tar-rimedji;

Il-politika dwar il-konsumatur

6. Jenfasizza li d-drittijiet tal-konsumaturi li jirriżultaw mid-dritt tal-UE u minn regoli 
rilevanti oħra tal-UE huma applikabbli b'mod sħiħ matul il-perjodu ta' tranżizzjoni u 
jenfasizza li filwaqt li s-sitwazzjoni ma għandhiex tinbidel għall-konsumaturi u n-
negozjanti, li għandu jkollhom l-istess drittijiet u obbligi matul il-perjodu ta' 
tranżizzjoni, huwa importanti li l-konsumaturi jkunu infurmati b'mod adegwat jekk 
ikunu qegħdin jixtru fir-Renju Unit jew mingħand negozjant tar-Renju Unit;

Id-dwana 

7. Iqis li, bħala riżultat tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Doganali, jistgħu jkunu 
mistennija tensjonijiet fil-kummerċ u fil-ktajjen tal-provvista tal-kumpaniji; jemmen li 
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għandu jiġi evitat tfixkil serju fil-fluss tal-merkanzija; iqis li l-eżerċizzju ta' tħejjija li 
twettaq mill-Istati Membri tal-UE27 bl-appoġġ tal-Kummissjoni Ewropea għandu jiġi 
vvalutat bir-reqqa u intensifikat, u għandhom jiġu allokati r-riżorsi fejn meħtieġ, sabiex 
l-eżerċizzju ta' tħejjija jsir prijorità fil-proċess tal-Brexit;

8. Jilqa' bħala pass ’il quddiem id-dispożizzjonijiet immirati biex jiffaċilitaw iċ-
ċirkolazzjoni mill-Gran Brittanja tal-merkanzija fi tranżitu bejn żewġ punti li 
jappartjenu lill-Unjoni Doganali;

Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta' Fuq 

9. Jinnota li għad hemm ħafna inċertezza fir-rigward tal-arranġamenti konkreti li se jirfdu 
l-funzjonament tal-ftehim biex l-Irlanda ta' Fuq tinżamm fi ħdan il-qafas tal-Unjoni 
Doganali (kif ukoll fir-regoli tas-Suq Uniku) għall-prodotti u l-prodotti agrikoli. Il-biċċa 
l-kbira ta' dawn l-arranġamenti għandhom jiġu definiti minn Kumitat Konġunt. Jeħtieġ 
li jsiru l-akbar sforzi biex jiġi żgurat li l-proċeduri u l-kontrolli stabbiliti mill-Kumitat 
Konġunt jippermettu li jinkixfu b'mod effettiv, minn fost l-oġġetti li jittieħdu mill-Gran 
Brittanja lejn l-Irlanda ta' Fuq, dawk l-oġġetti definiti li jinsabu "f'riskju li 
sussegwentement jiddaħħlu fl-Unjoni". L-importanza tal-identifikazzjoni korretta tal-
oġġetti li jappartjenu lil dik il-kategorija tinsab fil-fatt li se jkunu soġġetti għat-tariffi 
tal-UE, id-dazji tas-sisa jew il-VAT, u li jridu jikkonformaw mar-regoli tas-Suq Uniku;

10. Isostni li jekk ir-Renju Unit jiġi fdat bil-ġbir tar-riżorsi proprji tal-Baġit tal-Unjoni li 
jkollhom jitħallsu lura lill-Unjoni, miżura naturali ta' protezzjoni tal-interess finanzjarju 
tal-Unjoni tkun li jiġi stabbilit mekkaniżmu adegwat ta' superviżjoni tal-
implimentazzjoni korretta tal-proċedura għall-identifikazzjoni ta' oġġetti li jinsabu 
"f'riskju li sussegwentement jiddaħħlu fl-Unjoni". Jeħtieġ li l-arranġamenti 
jiggarantixxu li l-kontrolli fuq il-prodotti agrikoli u tal-ikel - eż. il-kontrolli fitosanitarji 
- ma jkunux inqas robusti milli jkunu fi kwalunkwe punt ta' dħul fi Stat Membru tal-UE. 
Bl-istess mod, il-konformità mar-regoli u r-regolamenti tas-Suq Uniku m'għandhiex 
tħalli lok għal lakuni. M'għandhiex teżisti l-possibbiltà għall-operaturi tal-kummerċ li 
jiksbu qligħ mid-devjazzjoni ta' operazzjonijiet lejn postijiet fejn jistgħu jiġu evitati 
obbligi regolatorji standard;

11. Jenfasizza li għandu jiġi garantit skrutinju xieraq tal-Parlament Ewropew għall-
koerenza u l-allinjament tal-arranġamenti mfassla mill-Kumitat Konġunt, kif ukoll l-
effettività tas-soluzzjonijiet stabbiliti.

Il-Kumitat IMCO jistieden għalhekk lill-Kumitat AFCO, bħala l-kumitat responsabbli, biex 
jirrakkomanda li l-Parlament jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-abbozz tad-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 mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika 
(2018/0427(NLE)). 


