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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jitlob lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, bħala 
l-Kumitat responsabbli, biex jinkorpora dawn is-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

Jindirizza r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin lill-Kunsill:

1. jappoġġja n-negozjati għall-adeżjoni ta’ l-Iraq fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ 
(WTO) bħala pass ewlieni lejn l-integrazzjoni mill-ġdid ta’ l-Iraq fl-ekonomija 
internazzjonali, u jidderiġi n-negozjati bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iraq għal Ftehima dwar 
il-Kummerċ u l-Koperazzjoni b’mod li ssir l-bażi ta’ l-adeżjoni ta’ l-Iraq mad-WTO;

2. iwettaq negozjati rigward il-Ftehima tal-Kummerċ u l-Koperazzjoni bejn l-UE u l-Iraq 
b’mod li jiffaċilita u jħeġġeġ ir-riformi interni fl-Iraq u li jressaq ir-reġim tan-negozju ta’ 
l-Iraq aktar viċin tar-regoli u d-dixxiplini ta’ sistema multilaterali;

3. jipprovdi l-Iraq bl-għajnuna biex jitwaqqfu istituzzjonijiet adegwati u leġittimi li 
jippermettu lir-rappreżentanti tagħhom jinnegozzjaw il-kundizzjonijiet ta’ l-adeżjoni, u 
jħeġġu għajnuna kontinwa ta’ l-UE għall-promozzjoni ta’ adeżjoni ma' u parteċipazzjoni 
attiva ta' l-Iraq f'organizzazzjonijiet internazzjonali, konvenzjonijiet u trattati bħal ma 
huma l-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp (UNCTAD), il-
Programm tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Iżvilupp (UNPD), il-Programm ta' l-Ambjent tan-
Nazzjonijiet Uniti (UNEP), l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO), il-
Protokol ta’ Kyoto u l-Konvenzjoni dwar il-Bijodiversità;

4. jiffoka fuq l-involviment ta’ l-Unjoni Ewropea fl-iżvilupp tal-Ftehima Internazzjonali ma' 
l-Iraq (ICI) u fl-appoġġ tar-riforma ta’ l-Iraq lejn ekonomija tas-suq diversifikata li 
jindirizza l-ħtiġijiet u d-domandi tas-soċjetà Iraqina u li tlaħħaq mal-ħtiġijiet u l-
opportunitajiet ta’ parteċipazzjoni ħielsa u ġusta fil-kummerċ dinji; 

5. iqis l-iżvilupp u d-diversità soċjo-ekonimika fost ir-reġjuni kostituzzjonali ta’ l-Iraq għat-
tfassil futur tal-politika tal-kummerċ u fil-kontribuzzjonijiet għall-bini mill-ġdid tal-
pajjiż; 

6. jikkonċentra għajnuna kontinwa ta’ l-UE għall-iżvilupp tal-kapaċità fir-rigward ta’ l-
istituzzjonijiet amministrattivi u ekonomiċi Iraqini, b’mod partikulari fir-rigward tal-bini 
mill-ġdid tal-qafas istituzzjonali, speċjalment bank ċentrali indipendenti, valuta stabbli, 
awtorità ta’ taxxa u baġitarja u żvilupp bla xkiel ta’ swieq finanzjarji u jistieden lis-settur 
privat sabiex iħeġġeġ ir-riforma tas-suq ekonomiku u l-investiment barrani dirett;

7. iħeġġeġ lill-gvern Iraqin biex juża d-dħul mill-bejgħ taż-żejt b’tali mod li jkun assigurat li 
jerġa’ jiġi investit fl-Iraq u li jkun immexxi minn entitajiet għall-appalt pubbliku skond l-
awtorità finali tal-gvern Iraqin, peress li din għandha tkun kundizzjoni interna essenzjali 
biex l-UE tappoġġja l-bini mill-ġdid u l-iżvilupp ta’ l-ekonomija Iraqina;

8. jirrikonoxxi li huwa ta’ benefiċċju reċiroku u ta’ interess qawwi kemm għall-Unjoni 
Ewropea kif ukoll għall-Iraq li jkunu garantiti l-istess kundizjonijiet de facto u regolatorji 
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fost l-investituri barranin fil-pajjiż; 

9. jassigura li l-organi eżekuttivi ta’ l-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni Ewropea jagħtu 
informazzjoni kompluta, regolari u trasparenti fuq l-għoti u l-implimentazzjoni ta’ 
għajnuna ta’ l-UE, inkluż dawk il-fondi li għandhom jiġu trasferiti indirettament permezz 
ta’ organizzazzjonijiet oħra bħall-Faċilità tal-Fondi Internazzjonali għar-Rikostruzzjoni 
ta' l-Iraq (IRFFI), 

10. jinforma lill-Parlament b’mod regolari dwar l-istadju li jkun intlaħaq fin-negozjati bejn l-
Unjoni u l-Iraq dwar in-Negozju u l-Kummerċ; 

11. jinkoraġixxi l-istabiliment ta’ djalogu regolari bejn il-Kummissjoni, il-Bank Dinji, il-
Fond Monetarju Internazzjonali u l-Bank Ewropew ta’ l-Investimenti, sabiex ikunu 
koordinati l-approċi lejn u l-inizzjattivi għall-irristrutturar u/jew kanċellazzjoni tad-dejn u 
r-rekwiżiti rilevanti tal-politika ekonomika;

12. jappoġġja l-istabbiliment progressiv tal-koperazzjoni ekonomika reġjonali bħala l-ewwel 
pass prezzjuż lejn it-tnaqqis tat-tensjonijiet u li jippermetti l-iżvilupp gradwali tal-
koperazzjoni politika u ta’ sigurtà fl-Iraq.
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