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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, tal-Ftehim 
fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajna li jemenda l-preferenzi 
kummerċjali għal-laħam tat-tjur u preparati tal-laħam tat-tjur previsti fil-Ftehim ta' 
Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-
Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra
(10720/2019 – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (10720/2019),

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' Ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni 
Ewropea u l-Ukrajna li jemenda l-preferenzi kummerċjali għal-laħam tat-tjur u preparati 
tal-laħam tat-tjur previsti fil-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-
Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, 
u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra1,

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-
Artikolu 207(4), l-ewwel subparagrafu, u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt 
(a)(v) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C9-0105/2019),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 105(1) u (4) u l-Artikolu 114(7) tar-Regoli ta' Proċedura 
tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A9-
0024/2019),

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

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tal-
Ukrajna.

1 ĠU L 206, 6.8.2019, p. 3-8.
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NOTA SPJEGATTIVA

Kuntest

Fl-ambitu ta' Żona ta' Kummerċ Ħieles Approfondita u Komprensiva (DCFTA) li tifforma parti 
mill-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Ukrajna li ġie ffirmat fl-2014, ħafna mil-linji 
tariffarji huma liberalizzati jew soġġetti għal kwoti tariffarji speċifiċi. Il-laħam tat-tjur u l-
prodotti tal-laħam tat-tjur huma kkunsidrati bħala prodotti sensittivi. Minħabba f'hekk huma 
soġġetti għal kwoti tariffarji mingħajr dazju (TRQ) fl-ambitu tad-DCFTA. 

Madankollu, l-importazzjonijiet ta' qatgħat ta' laħam tat-tjur friski jew ta' qatgħat ta' laħam tat-
tjur iffriżati "oħrajn" skont il-linji tariffarji CN 0207 13 70 u 0207 14 70 huma liberalizzati 
mingħajr l-ebda restrizzjoni kwantitattiva.  L-UE ilha sa mill-2016 tirċievi numru ta' qatgħat ta' 
laħam tat-tjur esponenzjonalment dejjem akbar, preċiżament taħt dawn iż-żewġ linji tariffarji 
mhux protetti, b'żieda fl-importazzjonijiet minn 3,700 tunnellata fl-2016 għal aktar minn 
55,000 tunnellata fl-2018. Dan it-tip il-ġdid ta' qatgħa ta' laħam tat-tjur jikkonsisti f'sidra 
tradizzjonali bl-għadam tal-umeru tal-ġwienaħ imqabbda. Wara trasformazzjoni żgħira fl-UE, 
dawn jinbiegħu fis-suq tal-UE bħala sidra tat-tjur, li hija kkunsidrata bħala prodott sensittiv 
ħafna soġġett għat-TRQ. Din il-qatgħa innovattiva ta' laħam tat-tjur saret bl-uniku skop li tiġi 
ikklassifikata bħala linja tariffarja mingħajr dazju skont id-DCFTA.  

Il-valur tal-importazzjonijiet fl-UE taħt iż-żewġ linji tariffarji CN 0207 13 70 u 0207 14 70 fl-
2016 u fl-2017 laħaq valur ta' importazzjoni kkombinat ta' EUR 43,9 miljun, li jirrappreżenta 
1,1 % tal-importazzjonijiet ta' laħam tat-tjur kollha tal-UE mill-pajjiżi terzi kollha f'dawn is-
sentejn ta' kalendarju.  

Fl-20 ta' Diċembru 2018, il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni tagħti bidu lin-negozjati mal-
Ukrajna bil-għan li jiġi eliminat ir-riskju ta' distorsjoni tas-suq tal-UE permezz ta' 
importazzjonijiet mingħajr limitu u mingħajr dazju mill-Ukrajna, u tinstab soluzzjoni billi jiġu 
emendati l-preferenzi kummerċjali għal-laħam tat-tjur u għall-preparati tal-laħam tat-tjur.

In-negozjati saru bejn id-29 ta' Jannar u t-22 ta' Frar 2019 u ġew konklużi fid-
19 ta' Marzu 2019. Il-ftehim jikkonsisti fl-emenda tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bl-integrazzjoni 
taż-żewġ linji tariffarji CN 0207 13 70 u 0207 14 70 fil-kwota tar-rata tariffarja (TRQ) 
eżistenti, li se tiżdied mit-18 400 tunnellata attwali għal 20 000 tunnellata fl-2021, filwaqt li d-
daqs tat-TRQ se jiżdied b'50 000 tunnellata. F'każ li l-importazzjonijiet taħt il-linji tariffarji 
CN 0207 13 70 u 0207 14 70 jeċċedu t-TRQ, dawn imbagħad ikunu soġġetti għar-rata ta' dazju 
tal-Aktar Nazzjon Iffavorit ta' EUR 100,8/100 kg f'piż nett.

Filwaqt li għal dan il-fajl qed tiġi applikata l-proċedura ta' approvazzjoni standard, huwa 
notevoli li n-negozjati ġew iffinalizzati fi żmien tliet ġimgħat. L-abbozz ta' ftehim inkluda 
dispożizzjoni li tgħid li l-ftehim jiġi applikat b'mod proviżorju fil-mument li jiġi ratifikat mill-
Parlament Ukren (sa mill-ewwel jum tax-xahar wara d-data li fiha tasal in-notifika tat-tlestija 
tar-ratifika). Il-Kumitat INTA ġie notifikat fil-15 ta' Marzu 2019 meta kien għad fadal biss 
żewġ seduti plenarji tal-Parlament skedati qabel il-waqfa elettorali. Dan fisser li f'każ ta' 
proċeduri fil-pront mill-Ukrajna, il-Ftehim seta' ġie applikat proviżorjament qabel l-
approvazzjoni tal-Parlament Ewropew. 

Il-Kumitat INTA organizza skambju ta' fehmiet dwar il-fajl, u konsegwentement, il-President 
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tal-Kumitat INTA bagħat ittra lill-Kummissarji Cecilia Malmström u Phil Hogan li fiha ħa nota 
tal-proposta tal-Kummissjoni li tapplika l-Ftehim b'mod proviżorju, filwaqt li fakkar fir-regola 
ġenerali li ma għandha ssir l-ebda applikazzjoni proviżorja ta' kwalunkwe ftehim jew tal-
emendi fuqhom qabel l-approvazzjoni tal-Parlament. 

Fit-30 ta' Lulju 2019, l-UE u l-Ukrajna ffirmaw il-ftehim. Fis-26 ta' Awwissu 2019, il-Kunsill 
ippreżenta l-Ftehim iffirmat lill-Parlament flimkien ma' talba għal approvazzjoni.  

Messaġġi ewlenin 

L-Ukrajna hija sieħba ġeopolitika u ġeostrateġika importanti tal-Unjoni Ewropea. L-UE dan 
irrikonoxxietu diversi drabi fuq livelli differenti, fost l-oħrajn, anke bl-għoti ta' Assistenza 
Makrofinanzjarja bħala għajnuna lill-Ukrajna fi triqitha lejn tranżizzjoni politika u ekonomika. 
Dan jixhed l-impenn tal-UE li tilħaq l-għanijiet tal-politika Ewropea tal-viċinat, b'mod 
partikolari l-istabbiltà politika u ekonomika. 

L-UE hija l-akbar sieħba kummerċjali tal-Ukrajna, b'sehem ta' aktar minn 40 % tal-kummerċ 
tagħha fl-2016. L-Ukrajna tirrappreżenta iż-0,9 % tal-kummerċ totali tal-UE, b'fatturat ta' 
EUR 29,6 biljun fl-2016.
Il-kummerċ ta' prodotti UE-Ukrajna ammonta għal EUR 40 biljun fl-2018, li minnhom l-
importazzjonijiet mill-Ukrajna kienu EUR 18-il biljun u l-esportazzjonijiet lejn l-Ukrajna kienu 
EUR 22,1 biljun, li permezz tagħhom l-UE akkumulat EUR 4 biljun f'bilanċ kummerċjali 
favorevoli. Ta' min jinnota li minħabba l-kriżi, kif ukoll minħabba t-taqlib politiku u ekonomiku 
fl-Ukrajna, il-valur kummerċjali attwali huwa pariġġ dak tal-livelli tal-2008. Il-Parlament laqa' 
l-intensifikazzjoni gradwali tar-rabtiet kummerċjali u d-diversifikazzjoni tal-esportazzjonijiet 
Ukreni lejn l-UE, bħala konsegwenza pożittiva tad-DCFTA.  Madankollu, għandha tiġi 
enfasizzata l-importanza tal-implimentazzjoni korretta tad-DCFTA. Għalkemm il-qatgħa 
atipika tal-laħam tat-tjur hija legali, m'hemmx dubju li sfruttat lakuna fil-ftehim. Jidher biċ-ċar 
li dan l-approċċ huwa kuntrarju għall-ispirtu ta' kooperazzjoni leali. M'hemmx dubju li d-
dispożizzjonijiet kollha tal-ftehim għandhom jiġu rispettati u implimentati bis-sħiħ.

Bil-għan jiġi eliminat ir-riskju potenzjali ta' importazzjonijiet mingħajr limitu tal-laħam tat-tjur 
mingħajr dazju, fatt sensittiv ħafna għall-UE, il-Kummissjoni mexxiet negozjati u 
kkonkludiethom billi emendat il-kummerċ tal-laħam tat-tjur u tal-preparati tal-laħam tat-tjur kif 
previst fil-Ftehim ta' Assoċjazzjoni. It-test emendat jelimina l-lakuna u l-kummerċ tal-laħam 
tat-tjur jista' jitreġġa' lura għal wieħed ibbażat fuq ir-regoli.

Rakkomandazzjonijiet

Ir-rapporteur tirrakkomanda l-approvazzjoni ta' dan il-ftehim peress li joffri soluzzjoni għas-
sitwazzjoni attwali kkawżata minn importazzjoni eċċessiva ta' laħam tat-tjur mill-Ukrajna, 
b'mod partikolari:

- bl-integrazzjoni taż-żewġ linji tariffarji CN 0207 13 70 u 0207 14 70 fit-TRQ eżistenti,

- biż-żieda fit-TRQ b'50 000 tunnellata u,

- bl-impożizzjoni tar-rata tad-dazju MFN fuq l-importazzjonijiet eċċessivi kollha tal-linji 
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tariffarji msemmija hawn fuq, kif ukoll fuq linji tariffarji oħra.

Dan il-ftehim emendat għandu l-għan li jipproteġi l-interessi tal-produtturi tal-UE u se 
jipproteġi kontra l-importazzjoni, potenzjalment mingħajr limitu, tal-laħam tat-tjur. Barra minn 
hekk, ir-rapporteur titlob l-implimentazzjoni bir-reqqa, leali u fidila tad-DCFTA kollu, li l-
Ukrajna impenjat ruħha fih.  Tirrakkomanda wkoll l-importanza tal-parteċipazzjoni sħiħa tas-
sieħeb Ukren fil-kuntest tal-kundizzjonijiet sanitarji u fitosanitarji peress li dawn mhumiex 
negozjabbli. L-importazzjonijiet kollha ta' prodotti tal-ikel agrikolu jridu jikkonformaw mal-
istandards stretti tas-sikurezza tal-ikel kif ukoll mal-istandards ta' kwalità għolja tal-UE. L-
istandards tas-sikurezza tal-ikel u tas-saħħa tal-UE għandhom japplikaw għall-prodotti kollha 
mibjugħa u kkunsmati fl-UE, indipendentement minn jekk ġewx prodotti internament jew jekk 
kinux importati.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha timmonitorja bir-reqqa u b'mod regolari, l-
implimentazzjoni u r-rispett ta' dan il-ftehim. Il-Parlament se jsegwi dan il-monitoraġġ u se 
jqajjem kwistjonijiet jekk jidhirlu li hemm il-bżonn.

Il-kummerċ ta' laħam tat-tjur jirrappreżenta parti biss minn spettru kummerċjali kbir bejn l-UE 
u l-Ukrajna. L-Ukrajna tibqa' sieħba kummerċjali importanti ħafna għall-UE, u għalhekk ir-
rispett tad-DCFTA u l-implimentazzjoni sħiħa tiegħu hija ta' importanza ewlenija għal 
kooperazzjoni tajba. L-Ukrajna għandha tinnegozja skont ir-regoli tad-DCFTA b'mod 
affidabbli u denn ta' fiduċja.

Il-Kummissjoni trid tikkunsidra d-DCFTA fi spettru akbar u tidentifika, jekk ikun possibbli, il-
vojt u l-lakuni li fadal, li jistgħu jpoġġu lill-produtturi tal-UE f'pożizzjoni ta' żvantaġġ. 
Għaldaqstant, il-Kummissjoni għandha minnufih tuża l-għodod ta' negozjar kollha biex tegħleb 
kwalunkwe problema.

Ir-rapporteur tirrakkomanda l-implimentazzjoni rapida tal-ftehim konkluż fil-forma ta' skambju 
ta' ittri, li jimmodifika l-preferenzi kummerċjali għal-laħam tat-tjur u preparati tal-laħam tat-
tjur, peress li dan joħloq ambjent kummerċjali stabbli u prevedibbli billi jingħalaq l-vojt 
eżistenti fid-dispożizzjonijiet attwali. 
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OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AGRIKOLTURA U L-IŻVILUPP RURALI

għall-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim fil-
forma ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajna li jemenda l-preferenzi 
kummerċjali għal-laħam tat-tjur u preparati tal-laħam tat-tjur previsti fil-Ftehim ta' 
Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati 
Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra
(10720/2019  – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE))

Rapporteur għal opinjoni: Zbigniew Kuźmiuk

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-rapporteur jappoġġa d-dħul fis-seħħ mill-aktar fis possibbli tal-ftehim mal-Ukrajna fil-
forma ta' skambju ta' ittri li jemenda l-preferenzi kummerċjali għal-laħam tat-tjur u preparati 
tal-laħam tat-tjur previsti fil-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Ukrajna. Dan huwa 
meħtieġ biex tiġi limitata l-possibbiltà li jkomplu jiżdiedu l-importazzjonijiet mill-Ukrajna 
tal-hekk imsejħa qatgħat tat-tiġieġ personalizzati.

Minn nofs l-2016, beda jiġi importat tip ġdid ta' qatgħat tat-tjur fl-Unjoni mill-Ukrajna fi 
kwantitajiet li dejjem qed jiżdiedu. Din il-qatgħa ġdida tikkonsisti minn sidra tradizzjonali bl-
għadam tal-umeru tal-ġwienaħ imqabbdin, fejn dawn tal-aħħar ikunu jifformaw parti żgħira 
ħafna mill-piż totali tal-qatgħa. Wara trasformazzjoni minima, din il-qatgħa tista' tiġi 
kummerċjalizzata fl-Unjoni bħala sidra tat-tjur. Iż-żieda esponenzjali fl-importazzjonijiet bla 
dazju ta' din il-qatgħa partikolari tat-tjur, minn madwar 3 700 tunnellata fl-2016 għal aktar 
minn 55 000 tunnellata fl-2018, li la kienet teżisti u lanqas ma kienet prevedibbli matul in-
negozjati tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni, qajmet tħassib kbir. Din timmina l-protezzjoni 
pprovduta għas-sidra tat-tjur skont il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni u għandha l-potenzjal li tfixkel 
il-bilanċ sensittiv fis-suq tal-laħam tat-tjur tal-UE.

Jekk il-ftehim jidħol fis-seħħ, ir-rapporteur jipproponi li l-kwoti tariffarji li ġew allokati lill-
Ukrajna jinqasmu f'linji tariffarji individwali u f'perjodi ta' kull xahar.

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tikkunsidra li tipproponi lill-Ukrajna modifika tal-Ftehim 
ta' Kummerċ Ħieles Approfondit u Komprensiv (DCFTA) biex jiġu introdotti miżuri ta' 
salvagwardja bilaterali għall-kummerċ f'komoditajiet agrikoli, li jippermettu sospensjoni 
temporanja jew tnaqqis ta' preferenzi tariffarji fil-każ ta' interruzzjoni f'setturi sensittivi tas-
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suq agrikolu kkawżata minn prodotti importati taħt termini preferenzjali.

Ir-rapporteur jistieden lill-Kummissjoni tiżgura l-infurzar tal-impenn sħiħ mis-sħab tagħna. 
Fil-każ tal-Ukrajna, dan japplika, fost l-oħrajn, għal kwistjonijiet sanitarji u fitosanitarji, li 
għalihom l-Ukrajna impenjat ruħha skont id-DCFTA biex iġġib il-leġiżlazzjoni tagħha 
konformi mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u biex tikkonforma mar-rekwiżiti tal-benessri tal-
annimali.

Is-soluzzjoni nnegozjata tikkonsisti fiż-żieda tal-kwota eżistenti tal-laħam tat-tjur u tal-
prodotti tal-laħam tat-tjur b'50 000 tunnellata oħra, inklużi l-linji tariffarji għal "qatgħat 
oħrajn" bil-kodiċijiet NM 0207 1370 u 0207 1470 fl-ambitu tal-kwota tar-rata tariffarja 
eżistenti u terġa' tiddaħħal ir-rata tad-dazju tan-Nazzjon l-Aktar Favorit ta' 
EUR 100.8/100 kg/nett għall-importazzjonijiet taħt iż-żewġ linji tariffarji għal "qatgħat oħra" 
inkwistjoni li jaqbżu l-volum tal-kwota tar-rata tariffarja. 

Ir-rapporteur jipproponi li l-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jirrakkomanda li 
jingħata l-kunsens għal dan il-Ftehim, billi għandu l-għan li jipproteġi l-interessi tal-partijiet 
interessati tal-Unjoni u jwaqqaf il-potenzjalità ta' importazzjonijiet tat-tjur mingħajr dazju bla 
limitu li jistgħu jimminaw il-kundizzjonijiet li taħthom jistgħu jiġu importati l-qatgħat 
tradizzjonali tas-sidra tat-tjur fl-Unjoni skont id-DCFTA, b'mod partikolari r-restrizzjonijiet 
kwantitattivi fil-forma ta' kwota tariffarja.

******

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jirrakkomanda l-approvazzjoni tal-abbozz 
ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim fil-forma ta' skambju 
ta' ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajna li jemenda l-preferenzi kummerċjali għal-laħam 
tat-tjur u preparati tal-laħam tat-tjur previsti fil-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni 
Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa 
waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra.



RR\1192787MT.docx 11/14 PE641.176v02-00

MT

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu Konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni 
Ewropea u l-Ukrajna li jemenda l-preferenzi kummerċjali għal-laħam 
tat-tjur u preparati tal-laħam tat-tjur previsti fil-Ftehim ta' Assoċjazzjoni 
bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-
Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra

Referenzi 10720/2019 – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE)

Kumitat responsabbli INTA

Opinjoni(jiet) mogħtija minn
       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AGRI
16.9.2019

Rapporteur għal opinjoni
       Data tal-ħatra

Zbigniew Kuźmiuk
4.9.2019

Data tal-adozzjoni 5.11.2019

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

34
9
2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, 
Carmen Avram, Adrian-dragoş Benea, Benoît Biteau, Daniel Buda, 
Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Ivan David, Paolo 
De Castro, Jérémy Decerle, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, 
Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin 
Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles 
Lebreton, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Maria 
Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Sheila Ritchie, Bronis Ropė, 
Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah 
Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Atidzhe Alieva-Veli, Franc Bogovič, Anja Hazekamp, Ivo Hristov, 
Peter Jahr, Petros Kokkalis, Zbigniew Kuźmiuk, Michal Wiezik



PE641.176v02-00 12/14 RR\1192787MT.docx

MT

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

34 +
ECR Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová

NI Dino Giarrusso

PPE Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert 
Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Michal Wiezik, Juan 
Ignacio Zoido Álvarez

Renew Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, 
Sheila Ritchie

S&D Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, 
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Pina Picierno

9 -
GUE/NGL Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis

ID Ivan David, Gilles Lebreton

Verts/ALE Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Sarah Wiener

2 0
S&D Maria Noichl

Verts/ALE Bronis Ropė

Tifsira tas-simboli użati:
+ : favur
- : kontra
0 : astensjoni



RR\1192787MT.docx 13/14 PE641.176v02-00

MT

PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu Konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta’ skambju ta’ ittri bejn l-Unjoni 
Ewropea u l-Ukrajna li jemenda l-preferenzi kummerċjali għal-laħam 
tat-tjur u preparati tal-laħam tat-tjur previsti fil-Ftehim ta’ 
Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-
Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-
Ukrajna, min-naħa l-oħra

Referenzi 10720/2019 – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE)

Data tal-konsultazzjoni / talba għal 
approvazzjoni

26.8.2019

Kumitat responsabbli
       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

INTA
16.9.2019

Kumitati mitluba jagħtu opinjoni
       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AGRI
16.9.2019

Rapporteurs
       Data tal-ħatra

Enikő Győri
23.9.2019

Eżami fil-kumitat 2.10.2019 6.11.2019

Data tal-adozzjoni 7.11.2019

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

25
3
7

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Anna-Michelle Asimakopoulou, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Anna 
Cavazzini, Arnaud Danjean, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman 
Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, 
Karin Karlsbro, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, 
Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut 
Scholz, Sven Simon, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, 
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Mazaly Aguilar, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Marco 
Campomenosi, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Laura Huhtasaari, Agnes 
Jongerius, Mihai Tudose, Angelika Winzig

Sostituti (skont l-Artikolu 209(7)) 
preżenti għall-votazzjoni finali

Ivo Hristov

Data tat-tressiq 18.11.2019



PE641.176v02-00 14/14 RR\1192787MT.docx

MT

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET
FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

25 +
ECR Mazaly Aguilar, Geert Bourgeois, Jan Zahradil

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, 
Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Angelika Winzig

RENEW Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Nicola Danti, Ivo Hristov, Agnes Jongerius, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen 
Van Brempt

3 -
ID Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Luisa Regimenti

7 0
GUE/NGL Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID Roman Haider, Laura Huhtasaari

VERTS/ALE Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Heidi Hautala

Tifsira tas-simboli użati:
+ : favur
- : kontra
0 : astensjoni


