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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Kostituzzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Iqis li l-bidliet introdotti mit-Trattat ta’ Liżbona fil-qasam tal-Politika Kummerċjali 
Komuni (CCP) jagħtu kontribut ġenerali għat-titjib tal-leġittimità demokratika u l-
effiċjenza tagħha; f’dan ir-rigward jenfasizza li f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-estensjoni 
tal-kamp ta’ applikazzjoni tas-CCP, ir-rikonoxximent espliċitu ta’ l-oqsma kollha li tkopri 
s-CCP bħala kompetenza esklużiva, u b’mod speċjali l-irwol u l-poteri tal-Parlament 
imsaħħa b’mod sostanzjali;

2. Jisħaq fuq ir-rekwiżit espliċitu li s-CCP għandha taqdi l-prinċipji u l-objettivi ta’ l-azzjoni 
esterna ta’ l-Unjoni, inter alia, filwaqt li tissalvagwarda l-valuri u l-interessi fundamentali 
tagħha, tappoġġja d-demokrazija u l-istat tad-dritt, tippromwovi l-iżvilupp sostenibbli u t-
tmexxija globali tajba; jenfasizza l-ħtieġa li jkunu garantiti l-konsistenza u l-appoġġ 
reċiproku fost l-aspetti varji ta’ l-azzjoni esterna ta’ l-UE; iżda jara ħtieġa kontinwa għal 
politika tal-kummerċ awtonoma li tagħti ħaqq lill-importanza ta’ l-interessi kummerċjali 
ta’ l-Unjoni Ewropea għall-impjiegi u r-riżq; iwissi li wieħed m’għandux iqis is-CCP 
bħala mezz ta' nnegozjar għall-implimentazzjoni ta’ objettivi oħra ta’ politika;

3. Jappoġġja bil-qawwa l-promozzjoni effettiva ta’ interessi mhux kummerċjali, bħal ma 
huwa l-osservanza ta’ l-istandards ambjentali, soċjali u tas-sikurezza ta’ l-ikel, permezz 
tat-tħaddin tas-CCP fil-livelli bilaterali, interreġjonali u multilaterali;

Ir-relazzjonijiet futuri mal-Kummissjoni Ewropea

4. Jenfsizza li, fir-rigward tan-negozjati dwar ftehimiet internazzjonali u l-konklużjoni 
tagħhom skond is-CCP, il-Kummissjoni se jkollha l-obbligu legali li tgħarraf lill-
Parlament dwar il-progress tan-negozjati fuq l-istess bażi mal-“Kumitat (speċjali) 
imsemmi fl-Artikolu 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-UE (TFEU)” tal-Kunsill; 
jitlob li din l-informazzjoni tingħata sa l-istess punt u fl-istess ħin li tingħata lill-kumitat 
rilevanti tal-Kunsill skond dak l-Artikolu;

5. Jiddispjaċih għall-iżbilanċ rigward l-irwol u l-poteri tal-Parlament bejn il-kompetenzi 
interni u esterni tiegħu fl-oqsma tas-CCP; iqis b’mod partikulari li m’hux aċċettabbli li t-
Trattat ta’ Liżbona ma jagħtix lill-Parlament id-dritt li japprova l-mandat tal-
Kummissjoni li tinnegozja ftehima kummerċjali; 

6. Iqis, madankollu, li l-Parlament għandu d-dritt li jistabbilixxi kundizzjonijiet minn qabel 
sabiex jagħti l-kunsens tiegħu, li jkun meħtieġ għall-konklużjoni tal-ftehimiet 
kummerċjali kollha; jisħaq għalhekk fuq il-ħtieġa li tissaħħaħ il-Ftehima ta’ Qafas, u 
b’mod partikulari l-paragrafu 19 tagħha, dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament u l-
Kummissjoni;

7. Jitlob li jiddaħħlu paragrafi speċifiċi fil-Ftehima ta' Qafas imġedda li jistiednu lill-
Kummissjoni biex:
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a. tirreaġixxi għall-kundizzjonijiet li l-Parlament jista’ jqiegħed minn qabel biex jagħti 
l-kunsens tiegħu għall-konklużjoni ta' ftehima kummerċjali qabel ma jibdew in-
negozjati b’mod effettiv;

b. tipprovdi lill-Parlament bl-informazzjoni kollha meħtieġa li għandha x’taqsam mas-
CCP u n-negozjati tal-ftehimiet kummerċjali jew in-negozjati tal-komponenti 
kummerċjali ta’ kwalunkwe ftehima, inklużi l-proposti kollha u l-abbozz ta’ proposti 
biex ikunu negozjati mandati u/jew direttivi, fi żmien suffiċjenti biex il-Parlament 
ikun jista' jesprimi l-opinjoni tiegħu u biex il-Kummissjoni tkun tista' tqis dawn l-
opinjonijiet b'mod xieraq;

c. fir-rigward tat-trasparenza ta’ l-operati tal-Kumitat ta’ l-Artikolu 207 TFEU, tagħmel 
id-dokumenti kollha disponibbli għall-Kumitat responsabbli tal-Parlament;

d. tinkludi delegazzjoni ta’ osservaturi mill-Parlament fi kwalunkwe negozjati dwar il-
ftehimiet kummerċjali jew komponenti kummerċjali ta' kwalunkwe ftehima 
internazzjonali oħra;

Ir-relazzjonijiet futuri mal-Kunsill

8. Jiġbed l-attenzjoni li, skond l-Artikolu 207 (2) TFEU, il-Parlament u l-Kunsill ikunu 
koleġiżlaturi fuq l-istess livell meta jkunu qed jiddeterminaw il-qafas għall-
implimentazzjoni tas-CCP, li tista’ tinkludi kemm aspetti ta’ politika kif ukoll aspetti 
tekniċi tas-CCP; 

9. Iqis li l-kliem “miżuri li jiddefinixxu l-qafas għall-implimentazzjoni tal-politika 
kummerċjali komuni” fl-Artikolu 207 (2) TFEU jimplika li l-elementi essenzjali tas-CCP 
se jiddaħlu fl-atti leġiżlattivi adottati skond il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, u li l-
elementi mhux essenzjali ta' dawn l-atti jistgħu jiġu emendati jew supplimentati mill-
Kummissjoni fil-forma ta' "atti delegati", jekk ikun hekk iddikjarat fl-att leġiżlattiv 
bażiku, b’konformità ma' l-Artikolu 290 B TFEU; 

10. Jinnota li, fir-rigward ta’ “atti delegati”, il-Parlament ikollu poteri kunsiderevoli, li 
jistgħu jwasslu biex joġġezzjona għad-dħul fis-seħħ ta’ l-att delegat imsemmi, jekk l-att 
kodeċiż ewlieni jipprevedi dan;

11. Iqis li l-kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ atti leġiżlattivi fis-CCP 
jitolbu li l-atti leġiżlattivi jagħtu poteri ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni għall-
adozzjoni ta’ “atti ta’ implimentazzjoni”, f’konformità ma’ l-Artikolu 291 TFEU; 
għalhekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tipproponi, malajr kemm jista’ jkun, regolament 
li jistipula r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar l-atti ta’ implimentazzjoni, inklużi l-
mekkaniżmi għall-kontroll ta’ dawn is-setgħat mill-Istati Membri, u jħeġġeġ lill-
Parlament u lill-Kunsill biex jadottaw dan ir-regolament malajr kemm jista’ jkun wara d-
dħul fis-seħħ tat-Trattat;

12. Jenfasizza li dan ir-regolament għandu jistieden lill-Kummissjoni biex iżżomm lura milli 
tagħmel bidliet sostanzjali lill-atti leġiżlattivi bażiċi, jew milli żżid dettalji li jaffettwaw 
ir-rieda politika espressa f'atti leġiżlattivi bażiċi, meta tiġi adottata leġiżlazzjoni ta’ 
implimentazzjoni li tikkonċerna s-CCP;
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13. Jistieden lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni sabiex jikkunsidraw in-
negozjati għal Ftehima Interistituzzjonali ġdida mal-Parlament li tagħti lill-Parlament 
definizzjoni sostanzjali ta’ l-involviment tiegħu f’kull stadju li jwassal għall-konklużjoni 
ta’ ftehima internazzjonali;

14. Jitlob lill-Kunsill biex jistieden ir-rappreżentanti tal-Parlament sabiex jipparteċipaw fil-
laqgħat kollha tal-Coreper II li għandhom x’jaqsmu ma’ kwistjonijiet li jkunu fil-kamp 
ta’ applikazzjoni tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja;

Ir-relazzjonijiet futuri mal-Viċi-President tal-Kummissjoni Ewropea / ir-Rappreżentant 
Għoli ta’ l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika dwar is-Sigurtà – Azzjoni Esterna

15. Iħeġġeġ lir-Rappreżentant Għoli li jmiss ta’ l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika 
dwar is-Sigurtà (“HR/VP”) biex flimkien mal-Parlament jikkunsidra metodi xierqa biex 
il-Parlament jinżamm infurmat u kkonsultat bis-sħiħ dwar l-azzjoni esterna ta' l-Unjoni; 
biex jitkompla dan l-għan, għandhom isiru ta’ proċedura normali il-laqgħat regolari 
konġunti bejn il-grupp ta’ Kummissarji tar-Relazzjonijiet Esterni (biċ-chairman ikun ir-
Rappreżentant Għoli / il-Viċi-President) ma’ delegazzjonijiet mill-Kumitati responsabbli 
tal-Parlament, kif ukoll il-laqgħat regolari konġunti bejn il-gruppi ta’ ħidma tal-Kunsill, 
il-Coreper, il-PSC, il-Kumitat għall-Artikolu 207, u l-Kummissjoni Ewropea flimkien 
mar-rapporteurs u d-delegazzjonijiet tal-Parlament;

16. Jitlob biex proċedura ta’ smigħ “ad hoc” tiġi stabbilita għan-nominazzjoni ta’ Viċi-
President tal-Kummissjoni/ir-Rappreżentant Għoli ta’ l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin, 
il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-Kumitat għall-Iżvilupp; 

Ir-relazzjonijiet futuri mal-parlamenti nazzjonali ta’ l-Istati Membri ta’ l-UE

17. Iqis li ż-żamma ta’ Kummissarju wieħed, li jkollu r-responsabilità unika għall-politika 
tal-kummerċ fil-Kulleġġ tal-Kummissarji, hija essenzjali sabiex l-importanza tas-CCP 
tkun apprezzata;

18. Jinnota li l-kwistjonijiet kollha li jaqgħu taħt is-CCP (Parti V, Titolu II TFEU) se jkunu 
fil-kompetenza esklużiva ta’ l-Unjoni, inkluż il-kummerċ fil-prodotti, fis-servizzi, fl-
aspetti kummerċjali tal-proprjetà intellettwali u ta’ l-investiment dirett barrani, li jfisser li 
l-ftehimiet tal-kummerċ se jkunu “ftehimiet ta’ l-Unjoni” u li mhux se jkun hemm aktar 
ftehimiet tal-kummerċ imħallta li se jiġu konklużi kemm mill-Unjoni kif ukoll mill-Istati 
Membri;

19. Għandu l-intenzjoni, bħala konsegwenza ta’ dan, li jidħol fi djalogu strutturat mal-
parlamenti nazzjonali ta’ l-Istati Membri sabiex flimkien jiżguraw il-leġittimità 
demokratika tas-CCP ta’ l-Unjoni.
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