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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Kostituzzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinnota li, skond it-Trattat ta' Liżbona, il-proċedura ta' kodeċiżjoni, li issa magħrufa bħala 
'l-proċedura leġiżlattiva ordinarja' tkompli tapplika għas-suq intern, il-ħarsien tal-
konsumatur u l-politiki dwar l-unjoni doganali; jinnota li l-Parlament Ewropew ingħata 
rwol ikbar permezz ta' l-introduzzjoni ta' dik il-proċedura f'numru ta' dispożizzjonijiet;

2. Jappoġġa bis-sħiħ it-Trattat ta’ Liżbona u jinnota b'mod partikulari:

 l-objettiv li jkun stabbilit suq intern marbut ma' elementi orizzontali, bħall-iżvilupp 
sostenibbli, 'ekonomija soċjali tas-suq b'kompetittività għolja, [fejn] kulħadd jaħdem 
għall-progress soċjali' u l-ħarsien u t-titjib tal-kwalità ta' l-ambjent;

 il-Protokoll dwar is-suq intern u l-kompetizzjoni, u f'dan il-kuntest jirrimarka li, 
filwaqt li l-politika tal-kompetizzjoni hija strument neċessarju mfassal biex jiżgura l-
funzjonament tas-suq intern, din mhix skop fiha nfisha;

 il-fatt li s-suq intern, l-ekonomija, il-koeżjoni soċjali u territorjali, il-ħarsien tal-
konsumatur u problemi ta' sikurezza komuni fi kwistjonijiet ta' saħħa pubblika huma 
fil-lista ta' l-oqsma prinċipali ta' attività ta' importanza indaqs li fihom l-Unjoni 
Ewropea taqsam il-kompetenza ma' l-Istati Membri;

 l-istedina għall-Istati Membri sabiex jippruvaw jipproċedu għal liberalizzazzjoni aktar 
estensiva tas-servizzi jekk is-sitwazzjoni ekonomika ġenerali tagħhom u s-sitwazzjoni 
tas-setturi ekonomiċi kkonċernati jippermettuha;

 il-kompetenza leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill rigward is-servizzi ta' 
interess ekonomiku ġenerali, b'mod partikulari fid-dawl ta' l-importanza tagħhom fil-
promozzjoni tal-koeżjoni soċjali u territorjali; jinnota il-marġni ta' diskrezzjoni li 
ngħata lill-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali skond il-Protokoll dwar is-servizzi 
ta' interess ġenerali;

 il-konsolidazzjoni u d-definizzjoni aktar speċifika tal-prinċipju tas-sussidjarjetà u l-
inklużjoni tal-parlamenti nazzjonali fil-proċess leġiżlattiv, kif stipulat fil-Protokoll 
dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità u l-Protokoll 
dwar l-irwol tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea;

3. Jenfasizza, barra minn hekk, l-importanza li jkunu meqjusa r-rekwiżiti għall-ħarsien tal-
konsumatur fl-oqsma kollha waqt it-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politiki l-oħra ta' l-
Unjoni;

4. Jenfasizza li l-Unjoni Ewropea għandha kompetenza esklużiva fil-qasam ta' l-unjoni 
doganali; jinnota s-setgħat leġiżlattivi tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill rigward il-
miżuri għall-estensjoni tal-koperazzjoni doganali;
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5. Jinnota li l-iskrutinju mill-parlamenti nazzjonali skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà jista' 
jaffettwa, mill-1 ta' Jannar 2009, ir-rapporti li qed isiru mill-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur li l-ewwel qari tagħhom ma jistax jitlesta sa l-aħħar ta' l-20081.

                                               
1 Kif inhuma l-affarijiet bħalissa, dan jidher li jaffettwa l-proposti għal direttivi dwar sejħiet għal offerti u t-
trasferimenti fil-qasam tad-difiża (COM(2007)0766) u COM(2007)0765) kif ukoll dwar is-sikurezza tal-
ġugarelli (COM(2008)0009).



AD\726758MT.doc 5/5 PE404.819v03-00

MT

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data ta' l-adozzjoni 3.6.2008

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

30
1
0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne 
Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, 
Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Graf Alexander Lambsdorff, 
Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Zita 
Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, 
Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas 
Schwab, Marianne Thyssen, Barbara Weiler

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni 
finali

Emmanouil Angelakas, Giovanna Corda, Jan Cremers, Joel Hasse 
Ferreira, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega

Sostitut(i) (skond l-Artikolu 178(2)) 
preżenti għall-votazzjoni finali

Dragoş Florin David, Jean-Paul Gauzès, Sirpa Pietikäinen


	726758mt.doc

