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SUĠĠERIMENTI

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

1. Iqis li, meta mqabbel mat-Trattati attwali, it-Trattat ta' Liżbona hu pass importanti 'l 
quddiem għall-Politika Kummerċjali Komuni (CCP).

2. Jisħaq li ż-żewġ Trattati emendati għandhom l-istess valur legali, u jenfasizza, fl-interess 
tal-koerenza, l-effiċjenza, it-trasparenza, u d-demokrazija, li għandhom jiġu dejjem 
interpretati bl-istess mod.

3. Jilqa' l-fatt li t-Trattat ta' Liżbona żamm it-titjib li sar fl-Abbozz tat-Trattat li jistabbilixxi 
l-Kostituzzjoni għall-Ewropa fid-dispożizzjonijiet għall-Politika Kummerċjali Komuni u, 
partikolarment, f'dan li ġej:

a) ir-rikonoxximent tas-CCP bħala kompetenza esklussiva ta' l-Unjoni, li timplika 
parteċipazzjoni sħiħa u komparabbli ta' l-istituzzjonijiet kollha ta' l-Unjoni fit-teħid 
tad-deċiżjonijiet tas-CCP;

b) l-estensjoni ta' l-ambitu tas-CCP għall-oqsma kollha relatati man-negozju, inklużi l-
aspetti kummerċjali tal-proprjetà intellettwali u l-investiment dirett barrani;

c) l-applikazzjoni tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja (jiġifieri votazzjoni b'maġġoranza 
kwalifikata u ko-deċiżjoni mal-Parlament) għall-atti leġiżlattivi relatati mas-CCP;

d) laqgħat pubbliċi tal-Kunsill meta jiddibatti u jadotta leġiżlazzjoni ta' l-UE u 
partikolarment leġiżlazzjoni tas-CCP;

e) il-fatt li, minħabba li qed tiġi applikata l-proċedura leġiżlattiva ordinarja, il-kunsens 
tal-Parlament hu issa mandatorju bħala regola ġenerali għall-ftehimiet kollha li jsiru 
fl-ambitu tas-CCP, kemm jekk huma meħtieġa miżuri ta' implimentazzjoni kif ukoll 
jekk mhumiex; 

f) l-applikazzjoni tal-proċedura ta' kunsens qabel ir-ratifika ta' ftehimiet li jittrattaw 
primarjament il-kummerċ estern.

4. Jilqa' l-fatt li, fir-rigward tan-negozjar u l-konklużjoni ta' ftehimiet internazzjonali fl-
ambitu tas-CCP, it-Trattat ta' Liżbona jistabbilixxi li l-Kummissjoni tkun taħt obbligu 
legali li tinforma lill-Parlament dwar il-progress tan-negozjati fuq l-istess livell tal-
Kumitat tal-Kunsill - Artikolu speċjali 188n (l-Artikolu ta' qabel 133);

5. Jiddispjaċih li t-Trattat ta' Liżbona ma jagħtix lill-Parlament id-dritt li japprova l-mandat 
tal-Kummissjoni sabiex tinnegozja ftehima ta' kummerċ;

6. Għalhekk, jistieden lill-Kummissjoni sabiex tinkludi klawsoli u standards soċjali u 
ambjentali fil-ftehimiet bilaterali jew reġjonali; u jenfasizza li m'għandha tiġi ffirmata l-
ebda Ftehima ta' Kummerċ Ħieles mingħajr Ftehima ta' Sħubija u Koperazzjoni; 
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7. Jilqa' b'sodisfazzjon it-twaqqif ta' Rappreżentant Għoli ta' l-Unjoni għall-Affarijiet 
Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, li jwettaq kariga doppja, u li jiżgura li l-azzjoni esterna 
kollha ta' l-Unjoni tkun konsistenti u koerenti;

8. Jinnota, f'dan ir-rigward, li s-CCP hi parti mill-azzjoni esterna ta' l-Unjoni u li r-
Rappreżentant Għoli għandu mhux biss jiżgura l-bilanċ bejn il-loġika intergovernattiva 
tal-Politika Barranija u ta' Sigurtà Komuni (CSFP) u l-loġika sopranazzjonali tas-CCP, 
imma wkoll jiżgura li l-loġika intergovernattiva tas-CSFP ma tikkontaminax is-CCP.

9. Jiddispjaċih dwar ir-restrizzjonijiet kontinwi fl-applikazzjoni tal-votazzjoni tal-
maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill, partikolarment fir-rigward ta' ftehimiet fil-qasam ta' l-
investiment dirett barrani u ftehimiet fil-qasam tas-servizzi.

10. Jistieden lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni sabiex jikkunsidraw in-
negozjar ta' Ftehima Inter-Istituzzjonali ġdida li tagħti lill-Parlament definizzjoni konkreta  
tal-kompetenzi tiegħu u ta' l-involviment fl-istadji kollha li jwasslu għall-konklużjoni ta' 
ftehima internazzjonali. 

11. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tgħaddi lill-Parlament l-informazzjoni kollha relatata 
mas-CCP u n-negozjati ta' ftehimiet ta' kummerċ jew in-negozjati tal-komponenti 
kummerċjali ta' kwalunkwe ftehima, inklużi l-proposti kollha u l-abbozzi ta' proposti 
għan-negozjar ta' mandati u/jew direttivi, fi żmien suffiċjenti biex il-Parlament ikun jista' 
jesprimi l-opinjonijiet tiegħu u għall-Kummissjoni sabiex tkun tista' tqis dawk l-
opinjonijiet.

12. Jistieden lill-Kummissjoni, fir-rigward tat-trasparenza ta' l-operazzjonijiet tal-Kumitat 
futur skond l-Artikolu 188n (l-Artikolu ta' qabel 133), sabiex tagħmel disponibbli d-
dokumenti kollha lill-Kumitat dwar il-Kummerċ Internazzjonali tal-Parlament Ewropew. 

13. Jistieden lill-Kunsill sabiex jgħaddi lill-Parlament l-aġendi tal-COREPER II u tal-Kunsill 
dwar ir-Relazzjonijiet Esterni; u jitlob lir-rappreżentanti tal-Parlament sabiex 
jipparteċipaw b'mod sħiħ fil-laqgħat kollha tal-COREPER II li jittrattaw materji li jaqgħu 
taħt l-ambitu tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja.

14. Jistieden lir-Rappreżentant Għoli futur għall-Affarijiet Barranin u għall-Politika ta' Sigurà 
ta' l-Unjoni u l-Viċi-President tal-Kummissjoni sabiex jikkunsidraw, flimkien mal-
Parlament, metodi xierqa li bihom il-Parlament jinżamm infurmat u kkonsultat dwar l-
azzjoni esterna ta' l-Unjoni.
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