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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, ta' 

emenda għall-Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Komunità Ewropea dwar 

kooperazzjoni fir-regolazzjoni tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili 

(07482/2018 – C8-0157/2018 – 2016/0343(NLE)) 

(Approvazzjoni) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (07482/2018), 

– wara li kkunsidra l-abbozz tal-Emenda Nru 1 għall-Ftehim dwar kooperazzjoni fir-

regolazzjoni tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Komunità 

Ewropea (07236/2017), 

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-

Artikolu 100(2) u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a) tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0157/2018), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1) u (4) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura 

tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-

0432/2018), 

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim; 

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u 

tal-Istati Uniti tal-Amerika. 
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NOTA SPJEGATTIVA 

L-isfond 

B'segwitu għad-Deċiżjoni tal-Kunsill rigward il-konklużjoni tiegħu1, il-Ftehim oriġinali (minn 

hawn 'il quddiem imsejjaħ "il-Ftehim") bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Komunità Ewropea 

dwar kooperazzjoni fir-regolazzjoni tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili2, daħal fis-seħħ fl-

1 ta' Mejju 2011.  

L-għan ta' dan il-Ftehim huwa, inter alia, li jiżgura ż-żamma ta' livell għoli ta' kooperazzjoni u 

armonizzazzjoni bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Ewropea fl-oqsma li jaqgħu fil-

kamp ta' applikazzjoni tal-Ftehim. 

Il-kamp ta' applikazzjoni inizjali tal-Ftehim, kif rifless fl-Artikolu 2.B tiegħu, ikopri: 

 L-approvazzjonijiet tal-ajrunavigabbiltà u l-monitoraġġ tal-prodotti tal-ajrunawtika 

ċivili; 

 L-ittestjar u l-approvazzjonijiet ambjentali tal-prodotti tal-ajrunawtika ċivili; kif ukoll 

 L-approvazzjonijiet u l-monitoraġġ tal-faċilitajiet ta' manutenzjoni. 

Waqt l-implimentazzjoni tal-Ftehim, b'mod partikolari permezz ta' diskussjonijiet fil-Bord 

tas-Sorveljanza Bilaterali stabbilit skont il-Ftehim, l-Amministrazzjoni Federali tal-

Avjazzjoni tal-Istati Uniti (FAA) u l-Kummissjoni kkonkludew li teżisti xewqa reċiproka li 

jittejbu l-possibbiltajiet għal aktar kooperazzjoni fis-sigurtà tal-avjazzjoni lil hinn mid-

dispożizzjonijiet kurrenti tal-Ftehim. 

Iż-żewġ naħat innotaw li għandha tiġi żviluppata kooperazzjoni akbar bħala prijorità fil-

qasam tal-liċenzjar u tat-taħriġ tal-bdoti, u inkarigaw esperti biex jeżaminaw l-opzjonijiet u 

jiżviluppaw proposti tekniċi. Ir-riżultati ta' din l-inizjattiva kkonfermaw il-fattibbiltà u l-ħtieġa 

li l-Ftehim jiġi estiż għal oqsma addizzjonali ta' kooperazzjoni u aċċettazzjoni. 

Il-proċedura 

Fil-25 ta' Settembru 2014, il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni biex tinnegozja emenda 

għall-Ftehim. L-emenda ġiet imbagħad innegozjata bejn il-Kummissjoni u l-FAA. Abbażi ta' 

Deċiżjoni tal-Kunsill korrispondenti3, l-emenda għall-Ftehim4 ġiet iffirmata fit-

13 ta' Diċembru 2017 f'isem l-Unjoni.  

Skont l-Artikolu 99(1) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, il-kumitat 

responsabbli għandu jippreżenta rakkomandazzjoni li tapprova jew tiċħad l-att propost. Il-

Parlament għandu wara jieħu deċiżjoni permezz ta' votazzjoni unika u ma jista' jressaq l-ebda 

emenda għall-ftehim innifsu. L-emendi fil-kumitat għandhom ikunu ammissibbli biss jekk 

ikollhom l-għan li jaqilbu s-sens tar-rakkomandazzjoni proposta mir-rapporteur. 

                                                 
1 Id-Deċiżjoni 2011/719/UE, ĠU L 291, 9.11.2011, p. 1. 

2 ĠU L 291, 9.11.2011, p. 3. 

3 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2018/61 tal-21 ta' Marzu 2017 

4 Ippubblikata fil-ĠU L 11, 16.1.2018, p. 3, flimkien mad-deċiżjoni rigward il-firma. 
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Il-kontenut tal-emenda 

 

L-emenda testendi l-oqsma ta' kooperazzjoni bejn il-Partijiet, fejn tkun tista' tiġi applikata l-

aċċettazzjoni reċiproka tal-approvazzjonijiet u tas-sejbiet tal-konformità, biex ikun permess l-

użu ottimizzat tar-riżorsi u jiġu ffrankati xi spejjeż minn tali użu, filwaqt li jinżamm livell 

għoli ta' sigurtà fit-trasport bl-ajru. 

Fil-fatt, bir-reviżjoni tal-Artikolu 2.B tal-Ftehim, il-kooperazzjoni prevista bejn il-Partijiet se 

tkopri l-oqsma addizzjonali li ġejjin: 

 Il-liċenzjar u t-taħriġ tal-persunal; 

 It-tħaddim ta' inġenji tal-ajru; 

 L-ajrudromi; kif ukoll 

 Is-servizzi tat-traffiku tal-ajru u l-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru. 

Il-possibbiltà ta' kooperazzjoni f'dawn l-oqsma addizzjonali se tkun soġġetta għall-adozzjoni 

ta' annessi korrispondenti mill-Bord Bilaterali ta' Superviżjoni1, skont l-Artikoli 5 u 19.B 

riveduti tal-Ftehim.  

Konsegwentement, rigward il-kamp ta' applikazzjoni tal-Ftehim, il-Partijiet qablu li: 

- jelaboraw u jadottaw annessi addizzjonali sabiex jiġu aċċettati b'mod reċiproku l-

approvazzjonijiet u s-sejbiet ta' konformità biex jiġu applikati b'mod effettiv f'qasam 

partikolari, b'rikonoxximent reċiproku li l-istandards, il-prattiki, ir-regoli u l-proċeduri jkunu 

kompatibbli biżżejjed f'qasam partikolari; kif ukoll 

- jelaboraw u jadottaw annessi addizzjonali sabiex jiġu ttrattati d-differenzi tekniċi fis-sistemi 

tal-avjazzjoni ċivili tagħhom. 

Il-pożizzjoni tar-rapporteur 
 

L-iskop ta' din l-emenda huwa li tissaħħaħ il-kooperazzjoni regolatorja bejn l-UE u l-Istati Uniti 

fis-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili, li jiġu promossi standards tas-sikurezza globali, u li tittejjeb il-

produzzjoni ta' prodotti tal-ajrunawtika ċivili billi jitqiesu l-interessi tal-atturi kkonċernati kollha: 

bdoti, manifatturi tal-inġenji tal-ajru, pjattaformi tal-ajruporti, u linji tal-ajru.  

 

It-tisħiħ tas-sħubija bejn l-UE u l-Istati Uniti, ibbażat fuq valuri kondiviżi u għanijiet komuni, 

huwa essenzjali għall-iżvilupp tas-settur tal-avjazzjoni tagħna. L-avjazzjoni ċivili 

tikkontribwixxi aktar minn EUR 500 biljun fis-sena għall-PDG tal-UE, timpjega aktar minn 

9 miljun persuna, u hija waħda mis-setturi ekonomiċi li l-aktar li tiddependi fuq ir-regolazzjoni.  

Barra minn hekk, l-industrija tal-avjazzjoni konsistentement irrakkomandat il-kooperazzjoni 

aktar mill-qrib, ir-rikonoxximent u l-armonizzazzjoni bejn l-akbar żewġt iswieq (jiġifieri l-

Istati Uniti u l-UE) biex jitnaqqsu l-ispejjeż ta' tranżazzjoni mhux meħtieġa li ftit li xejn iżidu 

                                                 
1 Kumitat Konġunt li jinkludi l-Amministrazzjoni Federali tal-Avjazzjoni (FAA) u l-Kummissjoni Ewropea. 
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l-valur tas-sigurtà u suċċessivament inaqqsu l-kompetittività globali tal-industrija.  

Fid-dawl tas-sitwazzjoni msemmija hawn fuq, ir-Rapporteur tagħkom tissuġġerixxi li l-

Kumitat TRAN għandu jagħti opinjoni favorevoli għall-konklużjoni ta' dan il-Ftehim. 
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