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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; jirrimarka 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 dwar ir-rekwiżit espliċitu li s-CCP għandu jaqdi l-prinċipji u l-objettivi ta’ l-
azzjoni esterna ta’ l-Unjoni, inter alia, is-salvagwardja tal-valuri u ta’ l-interessi 
fundamentali tagħha, l-appoġġ għad-demokrazija u għall-istat tad-dritt, u l-promozzjoni 
ta’ l-iżvilupp sostenibbli u tat-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; 

Ir-relazzjonijiet futuri mal-Kummissjoni Ewropea
3. Jenfsizza li, fir-rigward tan-negozjati dwar ftehimiet internazzjonali u l-konklużjoni 

tagħhom skond is-CCP, il-Kummissjoni jkollha obbligu legali li tinforma lill-Parlament 
dwar il-progress tan-negozjati fuq l-istess bażi mal-“Kumitat (speċjali) imsemmi fl-
Artikolu 188 N tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-UE (TFEU)” tal-Kunsill;

4. 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; 

5. 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; għalhekk jisħaq fuq il-ħtieġa ta’ Ftehima ta’ Qafas imsaħħa dwar ir-
relazzjonijiet bejn il-Parlament u l-Kummissjoni;

Ir-relazzjonijiet futuri mal-Kunsill
6. Jirrimarka li, skond l-Artikolu 188 C (2) TFEU, il-Parlament u l-Kunsill ikunu leġiżlaturi 

konġunti fuq l-istess livell meta jiddeterminaw il-qafas għall-implimentazzjoni tal-
Politika Kummerċjali Komuni (CCP); 

7. Iqis li t-test “miżuri li jiddefinixxu l-qafas għall-implimentazzjoni tal-politika 
kummerċjali komuni” fl-Artikolu 188 C (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 megħjuna mill-
Kummissjoni fil-forma ta' "atti delegati", b’konformità ma' l-Artikolu 249 B TFEU; 

8. 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 249 C TFEU; 
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għalhekk iħeġġeġ lill-Parlament u lill-Kunsill sabiex jadottaw, qabel id-dħul fis-seħħ tat-
Trattat, regolament li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali ta’ l-atti ta’ 
implimentazzjoni;  

9. 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;

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

10. Iħeġġeġ lir-Rappreżentant Għoli li jmiss ta’ l-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika 
dwar is-Sigurtà biex flimkien mal-Parlament jikkunsidra metodi xierqa biex il-Parlament 
jinżamm infurmat u kkonsultat bis-sħiħ dwar l-azzjoni esterna ta' l-Unjoni;

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

Ir-relazzjonijiet futuri mal-parlamenti nazzjonali ta’ l-Istati Membri ta’ l-UE
12. Jinnota li l-kwistjonijiet kollha li jaqgħu taħt il-Politika Kummerċjali Komuni (Parti V, 

Titolu II TFEU) se jkunu fil-kompetenza esklużiva ta’ l-Unjoni, li jfisser li 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;

13. Għalhekk jistieden lill-parlamenti nazzjonali ta’ l-Istati Membri sabiex jidħlu fi djalogu 
msaħħaħ mal-Parlament Ewropew sabiex flimkien jiżguraw il-leġittimità demokratika 
tas-CCP ta’ l-Unjoni.
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