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EMENDI 001-013 
mill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

Rapport
Marielle de Sarnez A8-0277/2016
Klawsola ta' salvagwardja bilaterali u mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni għall-banana tal-
Ftehim Kummerċjali UE-Kolombja u Perù

Proposta għal regolament (COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD))

_____________________________________________________________

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Hemm bżonn li t-twettiq u l-użu ta' 
studji tal-impatt jsiru sistematiċi qabel 
jiġu nnegozjati ftehimiet kummerċjali 
internazzjonali, jew kwalunkwe estensjoni 
ta' ftehim biex jinkludi Stati ġodda, li 
jkun se jkollhom impatt dirett fuq l-
ekonomiji u l-produzzjoni tar-reġjuni 
ultraperiferiċi tal-Unjoni.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) L-Ekwador, wieħed mill-produtturi 
u fornituri ewlenin ta' banana għall-
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Unjoni, flimkien mal-Kolombja, hu fil-
proċess li jaderixxi mal-ftehim. Ikun 
xieraq għaldaqstant li l-mekkaniżmu ta' 
stabbilizzazzjoni attwali għall-banana jiġi 
estiż għall-Ekwador. Madankollu, intwera 
li l-applikazzjoni tal-mekkaniżmu ta' 
stabbilizzazzjoni attwali għall-banana 
mhuwiex effikaċi. Fil-fatt, l-esperjenza 
turi li l-mekkaniżmu nieqes mill-
flessibbiltà, u dan ixekkel l-effikaċja 
tiegħu. Għal tliet snin konsekuttivi, 
inqabeż il-volum ta' importazzjoni li 
jikkostitwixxi l-limitu minimu ta' 
skattament għall-Perù, mingħajr ma 
ttieħdet kwalunkwe miżura. Għaldaqstant, 
ikun xieraq li jsir tibdil biex jiġi żgurat li 
l-proċedura applikabbli ssir aktar rapida 
u tiġi ssemplifikata b'mod li jittejjeb il-
fluss ta' informazzjoni bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri, b'mod partikolari billi tiġi 
inkluża twissija bikrija meta jinqabeż it-
80 % tal-volumi ta' skattament u billi jiġi 
stabbilit osservatorju tal-prezzijiet.

Emenda3

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 a (ġdid) 
Regolament (UE) Nru 19/2013
Artikolu 1 – punt h

Test fis-seħħ Emenda

2a. Fl-Artikolu 1, il-punt (h) huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

h) "perjodu ta' tranżizzjoni" tfisser 
għaxar snin mid-data tal-applikazzjoni tal-
Ftehim, għal prodott li dwaru l-iskedi ta' 
tneħħija tat-tariffi għal oġġetti li joriġinaw 
fil-Kolombja u fil-Perù, kif stipulat fis-
Sottotaqsimiet 1 u 2 tat-Taqsima B tal-
Appendiċi 1 (Tneħħija ta' Dazji Doganali) 
tal-Anness I tal-ftehim (l-"Iskeda ta' 
Tneħħija tat-Tariffi") tipprevedi perjodu ta' 
tneħħija tat-tariffi ta' inqas minn għaxar 
snin, jew il-perjodu ta' tneħħija tat-tariffi u 
tliet snin miżjuda miegħu għal prodotti li 

"h) "perjodu ta' tranżizzjoni" tfisser 
għaxar snin mid-data tal-applikazzjoni tal-
Ftehim, għal prodott li dwaru l-iskedi ta' 
tneħħija tat-tariffi għal oġġetti li joriġinaw 
fil-Kolombja, fl-Ekwador u fil-Perù, kif 
stipulat fis-Sottotaqsimiet 1 u 2 tat-
Taqsima B tal-Appendiċi 1 (Tneħħija ta' 
Dazji Doganali) tal-Anness I tal-ftehim (l-
"Iskeda ta' Tneħħija tat-Tariffi") tipprevedi 
perjodu ta' tneħħija tat-tariffi ta' inqas minn 
għaxar snin, jew il-perjodu ta' tneħħija tat-
tariffi u tliet snin miżjuda miegħu għal 
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dwarhom l-Iskeda ta' Tneħħija tat-Tariffi 
tipprevedi perjodu ta' tneħħija ta' tariffi ta' 
10 snin jew iżjed.

prodotti li dwarhom l-Iskeda ta' Tneħħija 
tat-Tariffi tipprevedi perjodu ta' tneħħija ta' 
tariffi ta' 10 snin jew iżjed. L-applikazzjoni 
ta' dan il-perjodu għall-Ekwador tibda 
mill-adeżjoni tiegħu għall-Ftehim."

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 19/2013
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test fis-seħħ Emenda

4a. Fl-Artikolu 15, il-paragrafu 2 huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

2. Volum ta' importazzjoni annwali ta' 
skattament huwa stabbilit għall-
importazzjonijiet tal-prodotti msemmija fil-
paragrafu 1, kif indikat fit-tieni u t-tielet 
kolonni tat-tabella fl-Anness. Ladarba l-
volum ta' skattament jew għall-Kolombja 
jew għall-Perù jintlaħaq matul is-sena 
kalendarja korrispondenti, il-Kummissjoni 
għandha, skont il-proċedura ta' urġenza 
msemmija fl-Artikolu 14(4), tadotta att ta' 
implimentazzjoni li permezz tiegħu tista' 
jew tissospendi temporanjament id-dazju 
doganali preferenzjali li jiġi applikat għall-
prodotti ta' oriġini korrispondenti matul l-
istess sena għal mhux aktar minn tliet xhur 
u li ma jaqbiżx tmiem is-sena kalendarja 
jew inkella tiddetermina li tali sospensjoni 
mhijiex applikabbli

"2. Volum ta' importazzjoni annwali ta' 
skattament huwa stabbilit għall-
importazzjonijiet tal-prodotti msemmija fil-
paragrafu 1, kif indikat fit-tieni, it-tielet u 
r-raba' kolonni tat-tabella fl-Anness. 
Ladarba l-volum ta' skattament jew għall-
Kolombja, l-Ekwador jew għall-Perù 
jintlaħaq matul is-sena kalendarja 
korrispondenti, il-Kummissjoni għandha, 
skont il-proċedura ta' urġenza msemmija fl-
Artikolu 14(4), tadotta att ta' 
implimentazzjoni li permezz tiegħu 
tissospendi temporanjament id-dazju 
doganali preferenzjali li jiġi applikat għall-
prodotti ta' oriġini korrispondenti matul l-
istess sena għal mhux aktar minn tliet xhur 
u li ma jaqbiżx tmiem is-sena kalendarja."

Ġustifikazzjoni

Il-PE u l-Kunsill għandhom bżonn ta' informazzjoni kull xahar dwar l-importazzjonijiet u r-
rikavat fis-settur tal-banana f'analiżi tal-impatt ta' dawn l-importazzjonijiet qabel jintlaħaq il-
limitu minimu. Il-Ftehim bejn l-UE u l-Kolombja u l-Perù jiddisponi li: "ladarba dan il-volum 
ta' bidu jintlaħaq [...], l-Parti UE tista' tissospendi temporanjament id-dazju preferenzjali 
applikabbli" (Anness I, Appendiċi 1, Taqsima A). Fi kliem ieħor, il-mekkaniżmu jista' jiskatta 
awtomatikament ladarba jintlaħaq il-volum speċifikat.
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 19/2013
Artikolu 15 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Fl-Artikolu 15, jiddaħħal il-
paragrafu li ġej: 
"2a. Il-Kummissjoni għandha żżomm 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
informati dwar l-andament tal-
importazzjonijiet tal-banana li joriġinaw 
mill-Kolombja, l-Ekwador jew il-Perù, u 
dwar l-impatt tagħhom fuq is-suq tal-
Unjoni u fuq il-produtturi Ewropej. Għal 
dan il-għan, għandha twettaq analiżi 
annwali, sa mhux aktar tard mill-
1 ta' Ottubru ta' kull sena, li tkun tkopri l-
aħħar disa' xhur tas-sena li tkun għaddiet 
u għandha tikkomunikaha lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.
Din l-analiżi għandha tippermetti li jiġu 
evalwati r-riskji ta' destabbilizzazzjoni 
eventwali tas-suq u li jiġi antiċipat l-
andament tal-importazzjonijiet fuq il-bqija 
tas-sena kalendarja. Biex tagħmel dan, il-
Kummissjoni għandha tqis l-elementi 
kollha miġbura matul is-sena li tkun 
għaddiet, b'mod partikolari, il-volumi ta' 
produzzjoni Ewropej, il-volumi importati, 
il-prezz tal-bejgħ fuq is-suq Ewropew tal-
banana, b'riferiment partikolari għall-
pajjiżi produtturi tal-banana, u l-prezzijiet 
applikati barra mill-Ewropa. Il-
Kummissjoni għandha wkoll tevalwa l-
effetti fuq il-produtturi Ewropej, b'mod 
speċjali fuq il-livell ta' impjieg u d-dħul 
tagħhom.
Meta l-volumi tal-importazzjonijiet jilħqu 
t-80 % tal-limitu minimu biex jiskatta l-
mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni indikat 
fl-anness għal dan ir-Regolament, għal 
pajjiż wieħed jew diversi pajjiżi firmatarji 
tal-Ftehim, il-Kummissjoni għandha 
tallerta formalment bil-miktub lill-
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Parlament Ewropew u l-Kunsill u 
tipprovdilhom analiżi tal-effett tal-
importazzjonijiet fuq is-suq Ewropew tal-
banana.”

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 c (ġdid)
Regolament (UE) Nru 19/2013
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test fis-seħħ Emenda

4c. Fl-Artikolu 15, il-paragrafu 3 huwa 
mħassar. 

"3. Meta tiddeċiedi liema miżuri 
għandhom japplikaw skont il-paragrafu 2, 
il-Kummissjoni għandha tqis l-impatt tal-
importazzjonijiet ikkonċernati fuq il-
qagħda tas-suq tal-Unjoni għall-banana. 
Dak l-eżami għandu jinkludi fatturi bħal: 
l-effett tal-importazzjonijiet fuq il-livell ta' 
prezzijiet fl-Unjoni, l-iżvilupp tal-
importazzjonijiet minn sorsi oħra, l-
istabilità ġenerali tas-suq tal-Unjoni.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 d (ġdid)
Regolament (UE) Nru 19/2013
Artikolu 15 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4d Fl-Artikolu 15, jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"3a. Sabiex tkun tista' ssir evalwazzjoni 
aktar preċiża tal-importazzjonijiet u tal-
qagħda tas-suq Ewropew tal-banana, il-
Kummissjoni għandha tiżviluppa għodda 
statistika preċiża li tqis l-andament tal-
volum u tal-prezzijiet tal-importazzjonijiet 
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tal-banana, inkluż fuq perjodi mensili u 
b'riferiment partikolari għall-pajjiżi 
produtturi fl-Unjoni. Il-Kummissjoni 
għandha tippubblika fuq is-sit tagħha fuq 
l-internet u taġġorna kull tliet xhur id-
data relattiva għall-andament tal-
prezzijiet tal-banana mhux misjura fuq is-
suq Ewropew tal-banana. Il-Kummissjoni 
tista' torganizza laqgħat ta' segwitu ad 
hoc li jieħdu sehem fihom l-Istati Membri 
u l-partijiet firmatarji.”

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 e (ġdid)
Regolament (UE) Nru 19/2013
Artikolu 15 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4e. Fl-Artikolu 15, jiżdied il-paragrafu 
li ġej:
"7a. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill rapport dwar l-applikazzjoni tal-
mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni għall-
banana qabel l-1 ta' Jannar 2019. Ir-
rapport għandu jinkludi evalwazzjoni tal-
andament tal-importazzjonijiet tal-banana 
u l-effett tagħhom fuq is-suq u l-
produtturi tal-Unjoni. Jekk ir-rapport 
jidentifika deterjorament gravi jew 
theddida ta' deterjorament gravi tal-
qagħda tas-suq tal-banana tal-Unjoni 
u/jew tal-produtturi Ewropej, il-
Kummissjoni għandha tipprevedi li tieħu 
l-miżuri xierqa, inklużi miżuri 
kumpensatorji ta' akkumpanjament.”

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 20/2013
Artikolu 15 – paragrafu 2
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Test fis-seħħ Emenda

1a. Fl-Artikolu 15, il-paragrafu 2 huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

2. Volum ta' importazzjoni annwali 
separat ta' skattar huwa stabbilit għall-
importazzjonijiet ta' prodotti msemmija fil-
paragrafu 1, kif indikat fit-tabella fl-
Anness. L-importazzjoni tal-prodotti 
msemmija fil-paragrafu 1 bir-rata tad-dazju 
doganali preferenzjali għandha, flimkien 
mal-prova tal-oriġini stabbilita fl-Anness II 
(Definizzjoni tal-kunċett ta' "prodotti tal-
oriġini" u metodi ta' kooperazzjoni 
amministrattiva) tal-Ftehim mal-Amerika 
Ċentrali, tkun suġġetta għall-
preżentazzjoni ta' ċertifikat ta' 
esportazzjoni maħruġ mill-awtorità 
kompetenti tar-Repubblika tal-pajjiż tal-
Amerika Ċentrali minn fejn jiġu esportati l-
prodotti. Ladarba jintlaħaq il-volum tal-
iskattar għal pajjiż tal-Amerika Ċentrali 
matul is-sena kalendarja korrispondenti, il-
Kummissjoni għandha, skont il-proċedura 
ta' urġenza msemmija fl-Artikolu 14(4), 
tadotta att ta' implimentazzjoni li permezz 
tiegħu tista' jew tissospendi 
temporanjament id-dazju doganali 
preferenzjali li jiġi applikat għall-prodotti 
ta' oriġini korrispondenti matul l-istess sena 
għal mhux aktar minn tliet xhur u li ma 
jaqbiżx tmiem is-sena kalendarja jew 
tiddetermina li tali sospensjoni mhijiex 
xierqa.

"2. Volum ta' importazzjoni annwali 
separat ta' skattar huwa stabbilit għall-
importazzjonijiet ta' prodotti msemmija fil-
paragrafu 1, kif indikat fit-tabella fl-
Anness. L-importazzjoni tal-prodotti 
msemmija fil-paragrafu 1 bir-rata tad-dazju 
doganali preferenzjali għandha, flimkien 
mal-prova tal-oriġini stabbilita fl-Anness II 
(Definizzjoni tal-kunċett ta' "prodotti tal-
oriġini" u metodi ta' kooperazzjoni 
amministrattiva) tal-Ftehim mal-Amerika 
Ċentrali, tkun suġġetta għall-
preżentazzjoni ta' ċertifikat ta' 
esportazzjoni maħruġ mill-awtorità 
kompetenti tar-Repubblika tal-pajjiż tal-
Amerika Ċentrali minn fejn jiġu esportati l-
prodotti. Ladarba jintlaħaq il-volum tal-
iskattar għal pajjiż tal-Amerika Ċentrali 
matul is-sena kalendarja korrispondenti, il-
Kummissjoni għandha, skont il-proċedura 
ta' urġenza msemmija fl-Artikolu 14(4), 
tadotta att ta' implimentazzjoni li permezz 
tiegħu tissospendi temporanjament id-dazju 
doganali preferenzjali li jiġi applikat għall-
prodotti ta' oriġini korrispondenti matul l-
istess sena għal mhux aktar minn tliet xhur 
u li ma jaqbiżx tmiem is-sena kalendarja."

Ġustifikazzjoni

Il-PE u l-Kunsill għandhom bżonn ta' informazzjoni kull xahar dwar l-importazzjonijiet u r-
rikavat fis-settur tal-banana f'analiżi tal-impatt ta' dawn l-importazzjonijiet qabel jintlaħaq il-
limitu minimu. Il-Ftehim bejn l-UE u l-Amerika Ċentrali jiddisponi li: "Ladarba dan il-volum 
ta' skattar jiġi milħuq matul sena kalendarja, il-Parti tal-UE tista' tissospendi 
temporanjament id-dazju doganali preferenzjali". Fi kliem ieħor, il-mekkaniżmu jista' jiskatta 
awtomatikament ladarba jintlaħaq il-volum speċifikat.
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 b (ġdid)
Regolament (UE) Nru 20/2013
Artikolu 15 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Fl-Artikolu 15, jiddaħħal il-
paragrafu li ġej: 
"2a.  Il-Kummissjoni għandha żżomm 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
informati dwar l-andament tal-
importazzjonijiet tal-banana li joriġinaw 
mill-Costa Rica, El Salvador, il-
Gwatemala, il-Honduras, in-Nikaragwa u 
l-Panama, u dwar l-impatt tagħhom fuq 
is-suq tal-Unjoni u fuq il-produtturi 
Ewropej. Għal dan il-għan, il-
Kummissjoni għandha twettaq analiżi 
annwali, sa mhux aktar tard mill-
1 ta' Ottubru ta' kull sena, li tkun tkopri l-
aħħar disa' xhur tas-sena li tkun għaddiet 
u għandha tikkomunikaha lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.
Din l-analiżi għandha tippermetti li jiġu 
evalwati r-riskji ta' destabbilizzazzjoni 
eventwali tas-suq u li jiġi antiċipat l-
andament tal-importazzjonijiet fuq il-bqija 
tas-sena kalendarja. Biex tagħmel dan, il-
Kummissjoni għandha tqis l-elementi 
kollha miġbura matul is-sena li tkun 
għaddiet, b'mod partikolari, il-volumi ta' 
produzzjoni Ewropej, il-volumi importati, 
il-prezz tal-bejgħ fuq is-suq Ewropew tal-
banana, b'riferiment partikolari għall-
pajjiżi produtturi tal-banana, u l-prezzijiet 
applikati barra mill-Ewropa. Għandha 
wkoll tevalwa l-effetti fuq il-produtturi 
Ewropej, b'mod speċjali fuq il-livell ta' 
impjieg u d-dħul tagħhom.
Meta l-volumi tal-importazzjonijiet jilħqu 
t-80 % tal-limitu minimu biex jiskatta l-
mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni indikat 
fl-anness għal dan ir-Regolament, għal 
pajjiż wieħed jew diversi pajjiżi firmatarji 
tal-Ftehim, il-Kummissjoni għandha 



PE596.590/ 9

MT

tallerta formalment bil-miktub lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill u 
tipprovdilhom analiżi tal-effett tal-
importazzjonijiet fuq is-suq Ewropew tal-
banana.”

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 c (ġdid)
Regolament (UE) Nru 20/2013
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test fis-seħħ Emenda

1c. Fl-Artikolu 15, il-paragrafu 3 huwa 
mħassar.

3. Meta tiddeċiedi liema miżuri 
għandhom japplikaw skont il-paragrafu 2, 
il-Kummissjoni għandha tqis l-impatt tal-
importazzjonijiet ikkonċernati fuq il-
qagħda tas-suq tal-Unjoni għall-banana. 
Dak l-eżami għandu jinkludi fatturi bħal: 
l-effett tal-importazzjonijiet fuq il-livell ta' 
prezzijiet fl-Unjoni, l-iżvilupp tal-
importazzjonijiet minn sorsi oħra, l-
istabilità ġenerali tas-suq tal-Unjoni.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 d (ġdid)
Regolament (UE) Nru 20/2013
Artikolu 15 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1d. Fl-Artikolu 15, jiddaħħal il-
paragrafu li ġej: 
"3a. Sabiex tkun tista' ssir evalwazzjoni 
aktar preċiża tal-importazzjonijiet u tal-
qagħda tas-suq Ewropew tal-banana, il-
Kummissjoni għandha tiżviluppa għodda 
statistika preċiża li tqis l-andament tal-
volum u tal-prezzijiet tal-importazzjonijiet 
tal-banana, inkluż fuq perjodi mensili u 
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b'riferiment partikolari għall-pajjiżi 
produtturi fl-Unjoni. Il-Kummissjoni 
għandha tippubblika fuq is-sit tagħha fuq 
l-internet u taġġorna kull tliet xhur id-
data relattiva għall-andament tal-
prezzijiet tal-banana mhux misjura fuq is-
suq Ewropew tal-banana. Il-Kummissjoni 
tista' torganizza laqgħat ta' segwitu ad 
hoc li jieħdu sehem fihom l-Istati Membri 
u l-partijiet firmatarji.”

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 e (ġdid)
Regolament (UE) Nru 20/2013
Artikolu 15 – paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1e. Fl-Artikolu 15, jiżdied il-paragrafu 
li ġej:
"7a. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
rapport dwar l-applikazzjoni tal-
mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni għall-
banana qabel l-1 ta' Jannar 2019. Ir-
rapport għandu jinkludi evalwazzjoni tal-
andament tal-importazzjonijiet tal-banana 
u l-effett tagħhom fuq is-suq u l-
produtturi tal-Unjoni. Jekk ir-rapport 
jidentifika deterjorament gravi jew 
theddida ta' deterjorament gravi tal-
qagħda tas-suq tal-banana tal-Unjoni 
u/jew tal-produtturi Ewropej, il-
Kummissjoni għandha tipprevedi li tieħu 
l-miżuri xierqa, inklużi miżuri 
kumpensatorji ta' akkumpanjament.”



PE596.590/ 11

MT

ANNESS GĦAR-RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA

Il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni jaqblu dwar l-importanza ta' kooperazzjoni mill-qrib 
fil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-Ftehim u r-Regolament (UE) Nru 19/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Jannar 2013 li jimplimenta l-klawsola ta' 
salvagwardja bilaterali u l-mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni għall-banana tal-Ftehim 
Kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha fuq naħa, u l-Kolombja, l-
Ekwador u l-Perù fuq in-naħa l-oħra (1). Għaldaqstant jaqblu dwar li ġej:

– Fuq talba mill-kumitat responsabbli tal-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni għandha 
tirrapportalu kwalunkwe tħassib speċifiku relatat mal-implimentazzjoni, mill-Kolombja, 
mill-Ekwador jew mill-Perú, tal-impenji tagħhom fil-qasam tal-kummerċ u l-iżvilupp 
sostenibbli.

– Jekk il-Parlament Ewropew jadotta rakkomandazzjoni biex tinbeda investigazzjoni ta' 
salvagwardja, il-Kummissjoni għandha teżamina bir-reqqa jekk humiex sodisfatti l-
kondizzjonijiet taħt ir-Regolament (UE) Nru 19/2013 għal inizjazzjoni ex officio. Jekk 
il-Kummissjoni tqis li l-kondizzjonijiet ma ġewx sodisfatti, hi għandha tippreżenta 
rapport lill-kumitat responsabbli tal-Parlament Ewropew li jinkludi spjegazzjoni tal-
fatturi kollha rilevanti għall-inizjazzjoni ta' tali investigazzjoni.

– Il-Kummissjoni għandha, sa mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2019, tivvaluta s-
sitwazzjoni tal-produtturi Ewropej tal-banana kif previst fl-Artikolu 15(7a) ta' dan ir-
Regolament. Jekk jinstab li kien hemm deterjorament gravi jew theddida ta' 
deterjorament gravi tas-suq jew tal-qagħda tal-produtturi Ewropej, jistgħu jiġu previsti 
miżuri adegwati, fil-forma ta' estensjoni għall-mekkaniżmu bil-qbil tal-partijiet 
firmatarji għall-Ftehim jew bħala miżuri kompensatorji. Il-Kummissjoni għandha 
tkompli twettaq analiżi annwali tal-qagħda tas-suq u tal-produtturi Ewropej wara l-2020 
li, jekk ikun hemm bżonn, tista' twassal għal miżuri ta' appoġġ. 

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA

Il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni jaqblu dwar l-importanza ta' kooperazzjoni mill-qrib 
fil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-Ftehim u r-Regolament (UE) Nru 20/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Jannar 2013 li jimplimenta l-klawsola ta' 
salvagwardja bilaterali u l-mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni għall-banana tal-Ftehim 
Kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha minn naħa, u l-Costa Rica, El 
Salvador, il-Gwatemala, il-Honduras, in-Nikaragwa u l-Panama min-naħa l-oħra (1). 
Għaldaqstant jaqblu dwar li ġej:

– Fuq talba mill-kumitat responsabbli tal-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni għandha 
tirrapportalu kwalunkwe tħassib speċifiku relatat mal-implimentazzjoni, mill-Costa 
Rica, El Salvador, il-Gwatemala, il-Honduras, in-Nikaragwa u l-Panama, tal-impenji 
tagħhom fil-qasam tal-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli.

– Jekk il-Parlament Ewropew jadotta rakkomandazzjoni biex tinbeda investigazzjoni ta' 
salvagwardja, il-Kummissjoni għandha teżamina bir-reqqa jekk humiex sodisfatti l-
kondizzjonijiet taħt ir-Regolament (UE) Nru 20/2013 għal inizjazzjoni ex officio. Jekk 
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il-Kummissjoni tqis li l-kondizzjonijiet ma ġewx sodisfatti, hi għandha tippreżenta 
rapport lill-kumitat responsabbli tal-Parlament Ewropew li jinkludi spjegazzjoni tal-
fatturi kollha rilevanti għall-inizjazzjoni ta' tali investigazzjoni.

– Il-Kummissjoni għandha, sa mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2019, tivvaluta s-
sitwazzjoni tal-produtturi Ewropej tal-banana kif previst fl-Artikolu 15(7a) ta' dan ir-
Regolament. Jekk jinstab li kien hemm deterjorament gravi jew theddida ta' 
deterjorament gravi tas-suq jew tal-qagħda tal-produtturi Ewropej, jistgħu jiġu previsti 
miżuri adegwati, fil-forma ta' estensjoni għall-mekkaniżmu bil-qbil tal-partijiet 
firmatarji għall-Ftehim jew bħala miżuri kompensatorji. Il-Kummissjoni għandha 
tkompli twettaq analiżi annwali tal-qagħda tas-suq u tal-produtturi Ewropej wara l-2020 
li, jekk ikun hemm bżonn, tista' twassal għal miżuri ta' appoġġ. 


