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1 Ara l-paragrafu 24
2 Ara l-paragrafu 18
3Sentenza tat-18 ta' Novembru 1999 fil-Kawża C-107/98 Teckal [1999] Ġabra I-08121 para. 50; Sentenza tal-
11 ta' Jannar 2005 fil-Kawża C-26/03 City of Halle [2005] li għadha mhux ippublikata fil-Ġabra para. 49;
Sentenza tat-13 ta' Diċembru 2005 fil-Kawża C-458/03 Parking Brixen [2005] li għadha mhux ippublikata fil-
Ġabra para. 49;
4 Maġġoranza tal-kapital, subordinazzjoni għall-awtorità territorjali, attività essenzjalment imwettqa fit-
territorju tagħhom
5 Mhux il-minimizzazzjoni ta' l-ispejjeż għall-awtoritajiet lokali. Impliċita fis-sentenza tas-17 ta' Settembru 
2002 fil-Kawża C-513/99 Concordia [1999] li għadha mhux ippublikata fil-Ġabra.
6 B'mod speċifiku l-impjiegi lokali u l-ambjent.

SUĠĠERIMENTI

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

A. waqt li jikkunsidra li l-Istrateġija ta' Liżbona tipproponi l-implimentazzjoni ta' "Stat soċjali 
attiv u dinamiku"1 waqt li "jiġu segwiti objettivi bħall-impjiegi, l-iżvilupp reġjonali, l-
ambjent..."2, u li hemm bżonn li dawn l-objettivi jsiru koerenti mar-regoli dwar il-
kompetittività u tingħatalhom ċertezza legali,

B. billi d-direttivi 2004/18 u 2004/17 ma jagħtux definizzjoni ċara tal-kuntratti "in house",

C. billi l-każistika tal-Qorti tal-Ġustizza f'dak li għandu x'jaqsam ma' kuntratti "in house" hija 
limitata li tindika fis-sentenzi3 tagħha każi li jiġġustifikaw eċċezzjoni għar-regoli dwar is-
swieq pubbliċi,

D. Billi diversi Stati Membri jħeġġu lill-awtoritajiet lokali biex jistabilixxu sħubijiet 
istituzzjonalizzati pubbliku-pubbliku li dwarhom m'hemmx każistika stabbilita,

E. Billi l-Qorti pproponiet kriterji li jippermettu li ċertu sħubijiet istituzzjonalizzati pubbliku-
privat jintrabtu ma' kuntratti "in house"4,

F. Billi l-Qorti bi qbil ma' l-Istrateġija ta' Liżbona, iddefinixxiet il-massimizzazzjoni tal-benefiċ
ċju għall-popolazzjoni territorjali5 bħala l-ewwel kriterju fl-għoti tal-kuntratti pubbliċi,

1. Jistieden lill-Kummissjoni biex tipproponi qafas leġiżlattiv li jiddefinixxi r-relazzjonijiet "in 
house" u li jispira ruħu mill-kriterji tal-Qorti tal-Ġustizzja;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħti dettalji supplimentari dwar il-kunċett ta' "awtorità
pubblika" biex jiġu stabbiliti liema forom ta' sħubija pubbliku-pubbliku jaqgħu fi ħdan is-
sussidjarjetà u mhux ir-regoli tas-swieq pubbliċi;

3. Jistieden lill-Kummissjoni biex tadotta l-kriterji tal-Qorti u l-objettivi stabbiliti mis-Summit 
ta' Liżbona6 fl-evalwazzjoni tagħha ta' l-attività ta' għoti ta' l-Istat soċjali attivi u dinamiku. 


