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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 l-politiki fl-oqsma tas-suq intern, il-ħarsien tal-
konsumatur u l-unjoni doganali għandhom jibqgħu fil-proċedura ta' kodeċiżjoni, li minn 
issa 'l quddiem tissejjaħ 'proċedura leġiżlattiva ordinarja', mingħajr ma jsir tibdil; 
jenfasizza li l-Parlament Ewropew ingħata vuċi akbar permezz ta' l-introduzzjoni tal-
proċedura msemmija hawn fuq f'ċerti deċiżjonijiet; 

2. Huwa favur li fl-Artikolu 2(3) tat-Trattat UE fil-verżjoni tat-Trattat ta' Liżbona mill-
quddiem l-objettiv li jinħoloq suq intern jorbot ma' objettivi orizzontali 
b'implikazzjonijiet soċjali u ekoloġiċi, bħall-iżvilupp sostenibbli, "ekonomija soċjali tas-
suq b'kompetittività għolja", li timmira lejn sitwazzjoni fejn kulħadd jaħdem u lejn il-
progress soċjali, kif ukoll livell għoli tal-ħarsien ta' l-ambjent u ta' titjib fil-kwalità ta' l-
ambjent;

3. Jinnota l-Protokoll dwar is-suq intern u l-kompetizzjoni u, li f'dan il-kuntest, filwaqt li l-
politika tal-kompetizzjoni hija strument biex jiffunzjona s-suq intern, mhijiex l-iskop fiħ 
innifsu;

4. Jilqa' b'sodisfazzjon ukoll il-fatt li, skond l-Artikolu 2c(2) tat-Trattat KE fil-verżjoni tat-
Trattat ta' Liżbona, is-suq intern, il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, il-ħarsien 
tal-konsumatur u kwistjonijiet komuni ta' sikurezza fis-saħħa pubblika, fost affarijiet 
oħra, huma elenkati bħala oqsma prinċipali ta' importanza ugwali, li fihom l-Unjoni 
taqsam il-kompetenza ma' l-Istati Membri;

5. Jenfasizza, barra minn hekk, l-importanza tal-ħarsien tal-konsumatur, bħala 
kunsiderazzjoni trasversali, fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politiki l-oħra ta' l-Unjoni, 
kif huwa enfasizzat fl-Artikolu 6a tat-Trattat KE fil-verżjoni li toħroġ mit-Trattat ta' 
Liżbona;

6. Jinnota s-sejħa lill-Istati Membri, skond l-Artikolu 53 tat-Trattat tal-KE fil-verżjoni tat-
Trattat ta' Liżbona, biex  jaħdmu favur aktar liberalizzazzjoni tas-servizzi, safejn is-
sitwazzjoni ekonomika ġenerali u dik tas-settur ekonomiku kkonċernat jippermettu li dan 
isir;

7. Jiffavorixxi l-kompetenza leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill fir-rigward tas-
servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali fis-sens ta' l-Artikolu 16 tat-Trattat KE fil-
verżjoni tat-Trattat ta' Liżbona, partikolarment meta titqies l-importanza tagħhom fil-
promozzjoni tal-koeżjoni soċjali u territorjali; jinnota d-diskrezzjoni ta' l-awtoritajiet 
nazzjonali, reġjonali u lokali taħt il-Protokoll dwar is-servizzi ta' interess ġenerali;  

8. Jenfasizza li, taħt l-Artikolu 2b(1) tat-Trattat KE, fil-verżjoni tat-Trattat ta' Liżbona, l-
Unjoni Ewropea għandha kompetenza esklussiva fil-qasam ta' l-unjoni doganali;  
jenfasizza li l-kompetenza leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill għal miżuri 
biex il-kooperazzjoni fid-dwana tiġi estiża skond l-Artikolu 27a tat-Trattat KE fil-
verżjoni tat-Trattat ta' Liżbona; 

9. Huwa favur id-definizzjoni aktar qawwija u aktar preċiża tal-prinċipju ta' sussidjarjetà u 
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l-inklużjoni tal-parlamenti nazzjonali fil-proċess leġiżlattiv skond l-Artikolu 8c tat-Trattat 
UE fil-verżjoni tat-Trattat ta' Liżbona, flimkien mal-Protokoll dwar l-applikazzjoni tal-
prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità u l-Protokoll dwar l-irwol tal-parlamenti 
nazzjonali fl-Unjoni Ewropea;

10. Jinnota, f'dan il-kuntest, li l-monitoraġġ mill-parlamenti nazzjonali mill-1 ta' Jannar 2009 
dwar jekk il-prinċipju tas-sussidjarjetà huwiex jinżamm jista' jeffettwa rapporti li jfassal 
il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, li fl-ewwel wari tagħhom ma 
setgħux jitlestew sa l-aħħar ta' l-2008.1

                                               
1 Mill-perspettiva tal-mument, dan jista' jeffettwa l-proposti għal direttivi dwar sejħiet għal offerti u dwar il-
kuntratti pubbliċi fil-qasam tad-difiża (COM(2007)0766 u COM(2007)0765) kif ukoll is-sikurezza tal-ġugarelli 
(COM(2008)0009). 
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