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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali u lill-

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, bħala l-kumitati responsabbli, biex jinkorporaw is-

suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tagħhom: 

A. billi l-Ftehim Interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (FII BLM) jitlob 

kooperazzjoni interistituzzjonali bl-għan li tiġi ssimplifikata l-leġiżlazzjoni eżistenti tal-

Unjoni u li jiġu evitati r-regolamentazzjoni żejda u l-piżijiet amministrattivi għaċ-

ċittadini, l-amministrazzjonijiet u n-negozji; billi l-Parlament jenfasizza li fir-rigward tal-

ftehimiet kummerċjali internazzjonali dawn l-objettivi ma għandhomx iwasslu għal 

standards aktar baxxi għall-protezzjoni tal-ambjent, is-saħħa pubblika, is-saħħa tal-

ħaddiema, is-sikurezza, l-istandards tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol jew 

id-drittijiet tal-konsumaturi; 

B. billi l-kooperazzjoni regolatorja ħarġet bħala strument ewlieni fil-ftehimiet kummerċjali 

internazzjonali fit-triq lejn id-djalogu regolatorju u l-koerenza bejn is-sħab kummerċjali; 

billi f'dak il-proċess il-Kummissjoni għandha tibqa' impenjata favur il-prinċipji ta' 

kundizzjonijiet ġusti u ekwi għall-partijiet interessati kollha filwaqt li tiggarantixxi l-

ogħla livell ta' trasparenza fit-teħid tad-deċiżjonijiet; 

C. billi l-Ftehim Interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet beda jwassal għal titjib 

tanġibbli f'ċerti prijoritajiet, u billi l-paragrafu 40 tiegħu huwa impenn favur in-negozjar 

ta' arranġamenti prattiċi mtejba għall-kooperazzjoni u l-kondiviżjoni ta' informazzjoni 

dwar ftehimiet internazzjonali; 

1. Jemmen li huwa essenzjali li tiġi rispettata b'mod orizzontali l-prattika dejjiema li l-

Parlament jagħti l-approvazzjoni tiegħu qabel ma jiġu applikati b'mod proviżorju d-

dispożizzjonijiet kummerċjali u ta' investiment ta' ftehimiet politikament importanti, kif 

impenjat ruħha wkoll il-Kummissarju Malmström fis-smigħ tagħha fid-

29 ta' Settembru 2014; jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE jkomplu 

jestendu din il-prattika għall-ftehimiet internazzjonali kollha; 

2. Jistieden lill-istituzzjonijiet l-oħra jikkonformaw mat-Trattati u mar-regolamenti u 

josservaw il-ġurisprudenza rilevanti sabiex jiżguraw li l-Parlament: 

a. ikun informat minnufih, bis-sħiħ u b'mod preċiż dwar iċ-ċiklu tal-ħajja kollu 

tal-ftehimiet internazzjonali b'mod proattiv, strutturat u simplifikat, mingħajr ma tiġi 

mminata l-pożizzjoni ta' negozjar tal-UE u jingħata biżżejjed żmien biex jesprimi l-

fehmiet tiegħu fl-istadji kollha u biex tali fehmiet jiġu kkunsidrati kemm jista' jkun;  

b. ikun informat b'mod preċiż u jkun involut fl-istadju ta' implimentazzjoni tal-

ftehimiet u, speċjalment fir-rigward tad-deċiżjonijiet meħuda mill-korpi stabbiliti mill-

ftehimiet, jitħalla jeżerċita bis-sħiħ id-drittijiet tiegħu bħala koleġiżlatur meta dawn id-

deċiżjonijiet ikollhom impatt fuq il-leġiżlazzjoni tal-UE; 

c. ikun informat b'mod proattiv dwar il-pożizzjoni tal-Kummissjoni f'fora 

internazzjonali bħalma huma d-WTO, l-UNCTAD, l-OECD, l-UNDP, l-FAO u l-

UNHCR;  

3. Jinnota li l-Parlament jinsab lest li jressaq kawża quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-

Unjoni Ewropea (QtĠ-UE) għal darb'oħra sabiex jiżgura li d-drittijiet tal-Parlament jiġu 

rispettati jekk ma jsir l-ebda progress konklużiv fil-futur qarib fin-negozjati dwar il-

paragrafu 40 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet; 
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4. Jinnota li kull istituzzjoni għandha tkun konxja li r-responsabilità tagħha bħala leġiżlatur 

ma tiqafx ladarba jiġu konklużi l-ftehimiet internazzjonali; jenfasizza l-ħtieġa ta' 

monitoraġġ mill-qrib tal-implimentazzjoni u l-isforzi li għaddejjin sabiex jiġi żgurat li l-

ftehimiet qed jilħqu l-għanijiet tagħhom; jitlob li l-istituzzjonijiet jestendu l-aħjar prattiki 

u l-approċċ kollaborattiv għall-implimentazzjoni u l-fażijiet tal-evalwazzjoni tal-ftehimiet 

internazzjonali; 

5. Jilqa' l-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni dwar fajls ta' prijorità relatati mal-

kummerċ, minkejja li dan jista' jipprovdi aktar informazzjoni dwar l-iskedar tan-negozjati 

kummerċjali internazzjonali; jitlob li jkun hemm trasparenza akbar fil-proċess leġiżlattiv, 

pereżempju permezz tal-użu ta' bażi tad-data kondiviża; 

6. Jinnota li l-valutazzjonijiet tal-impatt, inkluża analiżi tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-

bniedem, jaf ikunu għodda importanti fin-negozjar tal-ftehimiet kummerċjali u dwar l-

investiment u jaf jgħinu lill-partijiet jikkonformaw mal-obbligi tad-drittijiet tal-bniedem 

tagħhom. Ifakkar fin-natura vinkolanti ta' ftehimiet bħall-Patt Internazzjonali dwar id-

Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali; 

7. Jilqa' l-approċċ aktar sistematiku għall-valutazzjonijiet tal-impatt għalkemm il-

metodoloġija użata mhijiex dejjem ottima; jistieden lill-Kummissjoni tkompli ssegwi 

politika kummerċjali bbażata fuq ir-riżultati li tnaqqas il-piżijiet amministrattivi u 

regolatorji fuq in-negozji filwaqt li tirrispetta l-obbligi u l-impenji tad-drittijiet tal-

bniedem f'konformità mal-Prinċipji Gwida tan-NU u l-Linji Gwida tal-Kummissjoni; 

8. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jirrispettaw bis-sħiħ id-distribuzzjoni tal-

kompetenzi bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha, kif jista' jiġi dedott mill-Opinjoni 2/15 

tal-QtĠ-UE tas-16 ta' Mejju 2017, għall-adozzjoni ta' direttivi ta' negozjar, negozjati u l-

bażi ġuridika tal-proposti li jridu jiġu ffirmati u konklużi u b'mod partikolari għall-firma 

tal-Kunsill u l-konklużjoni tal-ftehimiet ta' kummerċ internazzjonali; 

9. Jilqa' t-titjib fil-mod kif jintużaw l-atti delegati u ta' implimentazzjoni, iżda jemmen li 

hemm bżonn ta' konverġenza ulterjuri li b'konformità mal-fehmiet tal-Parlament; iħeġġeġ 

l-użu tar-Reġistru Interistituzzjonali tal-Atti Delegati u l-parteċipazzjoni fil-laqgħat tal-

esperti. 
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