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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Il-proposta tal-Kummissjoni li l-miżuri kummerċjali awtonomi għall-pajjiżi u t-territorji tal-

Balkani tal-Punent li qed jipparteċipaw fil-proċess ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni jiġu 

estiżi għal ħames snin oħra, jiġifieri sal-31 ta' Diċembru 2020, għandha tintlaqa' 

b'sodisfazzjon. Dan ir-reġim kummerċjali preferenzjali kkontribwixxa sabiex tiżdied l-

esportazzjoni mill-Balkani tal-Punent, lejn l-UE. Fl-2013 l-UE kienet l-akbar sieħeb 

kummerċjali tar-reġjun, kemm mil-lat ta' importazzjoni (72,7 %) u kemm mil-lat ta' 

esportazzjoni (81,8 %). Flimkien mal-ftehimiet bilaterali li hemm fis-seħħ, dawn il-preferenzi 

kummerċjali jappoġġjaw l-integrazzjoni ekonomika mal-UE u b'hekk isaħħu l-istabilità 

politika u l-progress ekonomiku fir-reġjun kollu. Dawn il-miżuri għandhom jiġu kkunsidrati 

wkoll fil-kuntest usa' tal-politiki tagħna dwar il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent, billi l-għan 

aħħari tagħna huwa li nressquhom eqreb tal-UE. 

Il-proposta tal-Kummissjoni għandha l-għan ukoll li timla' lakuna li teżisti fir-

Regolament 1215/2009, jiġifieri n-nuqqas ta' klawsola dwar id-drittijiet tal-bniedem, li 

tippermetti li jiġu sospiżi l-preferenzi kummerċjali f'każ ta' ksur tal-prinċipji fundamentali 

tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt li jseħħu f'wieħed mill-pajjiżi u t-

territorji tal-proċess ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni. Filwaqt li din l-idea għandha 

tintlaqa' b'sodisfazzjon, skont ir-Rapporteur il-formulazzjoni tal-proposti tal-Kummissjoni 

mhijiex kompletament sodisfaċenti għall-applikazzjoni prattika tal-Artikolu 21(1) TUE, u 

lanqas ma twassal sabiex l-obbligu li d-drittijiet tal-bniedem jiġu integrati fl-azzjoni esterna 

tal-UE, isir obbligu tanġibbli. Ikun aħjar li din il-klawsola tiġi fformulata b'mod pożittiv, u 

f'konformità mal-kriterji ta' Kopenħagen. Barra minn hekk, jekk il-livell limitu stabbilit għal 

din il-klawsola jkun għoli wisq, jista' jagħti l-każ li jsir inoperabbli. Ir-Rapporteur jixtieq 

jenfasizza li bħala koleġiżlatur u fergħa tal-awtorità baġitarja, u billi għandu rwol ewlieni fir-

rigward tal-pajjiżi tat-tkabbir, il-Parlament Ewropew huwa intitolat li jeżerċita kompletament 

il-prerogattivi tiegħu f'każ li trid tittieħed deċiżjoni dwar is-sospensjoni tal-preferenzi 

kummerċjali. F'perspettiva aktar wiesgħa, skont ir-Rapporteur jidher li huwa importanti li l-

klawsoli dwar id-drittijiet tal-bniedem ikunu abbozzati b'mod aktar ċar u konsistenti fir-reġimi 

kummerċjali preferenzjali awtonomi.  

Fl-aħħar nett, il-proposta tal-Kummissjoni tqis il-fatt li l-Bosnja-Ħerzegovina s'issa għadha 

m'aċċettatx li tadatta l-konċessjonijiet kummerċjali mogħtija skont il-Ftehim Interim dwar 

kwistjonijiet kummerċjali u relatati mal-kummerċ mal-UE, b'segwitu għall-adeżjoni tal-

Kroazja. Jekk ma jintlaħaq ebda ftehim dwar din il-kwistjoni sa tmiem is-sena, il-preferenzi 

mogħtija lill-Bosnja-Ħerzegovina skont dan ir-Regolament jistgħu jiġu sospiżi mill-

1 ta' Jannar 2016.  

 

Madankollu, ir-Rapporteur jixtieq jenfasizza li s-sospensjoni tal-preferenzi kummerċjali 

għall-Bosnja-Ħerzegovina għandha titqies bħala inċentiv sabiex jissolva n-nuqqas ta' ftehim li 

hemm bħalissa mal-UE dwar l-adattament tal-Ftehim Interim.  Ir-Rapporteur jittama li l-

awtoritajiet il-ġodda fil-Bosnja-Ħerzegovina se jisfruttaw l-impetus pożittiv li offriet l-

adozzjoni tal-Approċċ il-ġdid tal-UE għal dan il-pajjiż mill-Kunsill Affarijiet Barranin fil-

15 ta' Diċembru 2014, biex tissolva wkoll din il-kwistjoni pendenti. 
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EMENDI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, 

bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport 

tiegħu: 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Ir-Regolament (KE) Nru 1215/2009 ma 

jipprovdi l-ebda possibbiltà biex 

temporanjament tiġi sospiża l-għotja ta’ 

miżuri kummerċjali eċċezzjonali f’każ ta’ 

ksur serju u sistematiku tal-prinċipji 

fundamentali tad-drittijiet tal-bniedem, tad-

demokrazija u tal-istat tad-dritt mill-

benefiċjarji tagħha. Huwa xieraq li tkun 

introdotta din il-possibbiltà, sabiex jiġi 

żgurat li tkun tista’ tittieħed azzjoni malajr 

f’każ li jseħħ ksur serju u sistematiku tal-

prinċipji fundamentali tad-drittijiet tal-

bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-

dritt f’wieħed mill-pajjiżi u t-territorji li 

jipparteċipaw fil-proċess ta’ 

Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-

Unjoni Ewropea, jew li huma marbutin 

miegħu. 

(2) Ir-Regolament (KE) Nru 1215/2009 ma 

jipprovdi l-ebda possibbiltà biex 

temporanjament tiġi sospiża l-għotja ta’ 

miżuri kummerċjali eċċezzjonali f’każ ta’ 

ksur tal-prinċipji fundamentali tad-drittijiet 

tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat 

tad-dritt mill-benefiċjarji tagħha. Huwa 

xieraq li tkun introdotta din il-possibbiltà, 

sabiex jiġi żgurat li tkun tista’ tittieħed 

azzjoni malajr f’każ li jseħħ ksur tal-

prinċipji fundamentali tad-drittijiet tal-

bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-

dritt f’wieħed mill-pajjiżi u t-territorji li 

jipparteċipaw fil-proċess ta’ 

Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-

Unjoni Ewropea, jew li huma marbutin 

miegħu. Biex isir progress fil-proċess ta' 

adeżjoni jeħtieġ li jiġu rispettati l-prinċipji 

demokratiċi, l-istat tad-dritt, id-drittijiet 

tal-bniedem u l-ħarsien tal-minoranzi. 

Ġustifikazzjoni 

Billi l-pajjiżi li qed ifittxu li jissieħbu mal-UE jridu jikkonformaw mal-Kriterji ta' 

Kopenħagen, huwa importanti li tiġi introdotta klawsola li tiżgura li tista' tittieħed azzjoni 

f'każ ta' ksur serju u sistematiku tal-prinċipji fundamentali tad-drittijiet tal-bniedem, id-

demokrazija u l-istat tad-dritt. Klawsola bħal din għandha tiġi estiża sabiex tinkludi 

standards ewlenin tax-xogħol u l-ambjent, bil-ħsieb li jiġu promossi u mħarsa d-drittijiet tal-

bniedem u l-prinċipji tal-iżvilupp sostenibbli, u l-pajjiżi jiġu megħjuna jallinjaw mal-acquis 

tal-Komunità. 

 



 

AD\1050232MT.doc 5/7 PE546.665v02-00 

 MT 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Minn meta tnieda l-Proċess ta' 

Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni, ġew 

konklużi Ftehimiet ta' Stabbilizzazzjoni u 

Assoċjazzjoni mal-pajjiżi kollha 

kkonċernati tal-Balkani tal-Punent, bl-

eċċezzjoni tal-Bosnja-Ħerzegovina u l-

Kosovo3. F’Ġunju 2013, il-Kunsill 

awtorizza lill-Kummissjoni sabiex tibda n-

negozjati għal Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni 

u Assoċjazzjoni mal-Kosovo.  

(5) Minn meta tnieda l-Proċess ta' 

Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni, ġew 

konklużi Ftehimiet ta' Stabbilizzazzjoni u 

Assoċjazzjoni mal-pajjiżi kollha 

kkonċernati tal-Balkani tal-Punent, bl-

eċċezzjoni tal-Bosnja-Ħerzegovina u l-

Kosovo3. F’Mejju 2014 intemmu n-

negozjati għal Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni 

u Assoċjazzjoni mal-Kosovo, u l-Ftehim 

ġie inizjalat f'Lulju 2014.  

______________ _______________ 

3 Dan l-isem huwa mingħajr preġudizzju 

għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u huwa 

konformi mal-UNSCR 1244/1999 u l-

Opinjoni tal-QIĠ dwar id-dikjarazzjoni tal-

indipendenza tal-Kosovo. 

3 Dan l-isem huwa mingħajr preġudizzju 

għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u huwa 

konformi mal-UNSCR 1244/1999 u l-

Opinjoni tal-QIĠ dwar id-dikjarazzjoni tal-

indipendenza tal-Kosovo. 

 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 7a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7a) L-istituzzjonijiet li għadhom kemm 

ġew eletti tal-Bosnja-Ħerzegovina 

għandhom jaħtfu l-opportunità tal-

approċċ imġedded tal-politika tal-Unjoni 

fir-rigward ta' dan il-pajjiż biex 

jikkonkludu l-Ftehim dwar l-adattament 

tal-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u 

Assoċjazzjoni u l-Ftehim Interim, filwaqt 

li jittieħed kont tal-adeżjoni tal-Kroazja 

mal-UE u ż-żamma tal-kummerċ 

tradizzjonali preferenzjali. 
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Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Regolament (KE) Nru 1215/2009  

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

"(d) “(d) l-astensjoni tal-pajjiżi u t-

territorji msemmija fl-Artikolu 1 milli 

jinvolvu ruħhom fi ksur serju u 

sistematiku tad-drittijiet tal-bniedem, 

inklużi d-drittijiet ewlenin tax-xogħol, il-

prinċipji fundamentali tad-demokrazija u 

l-istat tad-dritt.” 

"(d) ir-rispett tal-prinċipji demokratiċi, id-

drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 

fundamentali u r-rispett tal-prinċipju tal-

istat tad-dritt mill-pajjiżi u t-territorji 

msemmija fl-Artikolu 1.” 
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