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SUĠĠERIMENTI 

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

bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 

riżoluzzjoni tiegħu: 

A. billi l-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Ġeorġja, speċjalment it-taqsima dwar il-

kummerċ li ġiet innegozjata fil-qafas tas-Sħubija tal-Lvant mill-2012 sal-2013, huwa fost 

oħrajn wieħed mill-aktar ftehimiet ta' kummerċ ħieles ambizzjużi li l-UE qatt innegozjat 

ma' pajjiż terz; 

B. billi l-ħolqien ta' Żona ta' Kummerċ Ħieles Approfondita u Komprensiva (DCFTA) bejn 

l-UE u l-Ġeorġja jirrappreżenta wieħed mill-aktar vantaġġi reċiproċi sinifikanti tal-

ftehim; billi m'hemmx dubju dwar l-importanza tal-kummerċ għat-tkabbir, il-ħolqien tal-

impjiegi, il-prosperità u l-istabbiltà; 

C. billi l-istabbiliment ta' DCFTA mal-UE se jfisser għall-Ġeorġja li se jkollha tieħu impenji 

vinkolanti biex tadatta l-liġijiet u l-istandards tagħha sabiex tirrispetta n-normi u l-valuri 

komuni, u b'hekk iżżid l-aċċess tagħha għas-suq tal-UE; 

D. billi l-UE se tibbenefika minn flussi kummerċjali b'inqas intoppi u kundizzjonijiet ta' 

investiment aħjar fil-Ġeorġja; 

E. billi d-DCFTA tinkludi bosta dispożizzjonijiet li għandhom l-għan li jirriformaw il-

leġiżlazzjoni kummerċjali u l-politiki relatati mal-kummerċ tal-Ġeorġja abbażi tal-acquis 

tal-UE u f'konformità miegħu, u billi dan se jwassal għall-modernizzazzjoni tal-

ekonomija tal-pajjiż u għal ambjent ta' negozju mtejjeb u aktar prevedibbli, inkluż għall-

SMEs; 

F. billi bl-għoti tal-preferenzi SĠP+, l-UE forniet lill-ekonomija tal-Ġeorġja b'benefiċċji 

sostanzjali; 

1. Ifaħħar id-determinazzjoni tal-Ġeorġja li tfittex li jkollha rabtiet ekonomiċi eqreb mal-UE 

permezz ta' riformi ekonomiċi profondi u diffiċli; 

2. Jifraħ lill-Ġeorġja talli kienet kapaċi tirreżisti għall-pressjoni esterna, fost oħrajn mir-

Russja, u tidderieġi l-esportazzjonijiet tagħha lejn swieq ġodda, u jħeġġeġ lill-Ġeorġja 

tkompli f'din id-direzzjoni anke fil-futur; jikkundanna l-politika ta' pressjoni ekonomika li 

utilizzat ir-Russja kontra l-Ġeorġja qabel u wara l-iffirmar tad-DCFTA f'Ġunju 2014; 

3. Jemmen bis-sħiħ li d-DCFTA se jkollha impatt pożittiv fuq perjodu twil fuq l-ekonomija 

tal-Ġeorġja u għaldaqstant se tgħin biex tiżdied il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tal-pajjiż; 

4. Jinnota b'sodisfazzjon ir-ratifika tal-ftehim mill-parlament Ġeorġjan fit-18 ta' Lulju 2014, 

li wasslet għall-applikazzjoni provviżorja tad-DCFTA mill-1 ta' Settembru 2014; 

5. Jistieden lill-parlamenti tal-Istati Membri jirratifikaw kemm jista' jkun malajr il-Ftehim 

ta' Assoċjazzjoni, inkluża d-DCFTA, biex b'hekk id-dispożizzjonijiet ekonomiċi u 

kummerċjali kollha tal-Ftehim ikunu jistgħu jidħlu fis-seħħ bis-sħiħ mingħajr dewmien; 
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6. Jenfasizza l-fatt li s-suċċess tad-DCFTA jiddependi fuq kemm iż-żewġ partijiet 

jimplimentaw bir-reqqa l-impenji stabbiliti fil-ftehim; jappella f'dan ir-rigward lill-UE 

sabiex lill-Ġeorġja tagħtiha l-għajnuna meħtieġa kollha, anke sabiex ittaffi l-ispejjeż fuq 

perjodu qasir għall-Ġeorġja; jistieden lill-Istati Membri jaqsmu mal-Ġeorġja l-għarfien li 

għandhom fil-qasam tar-riformi ekonomiċi u tal-approssimazzjoni; 

 

7. Jemmen li l-iskrutinju parlamentari huwa kundizzjoni fundamentali għall-appoġġ 

demokratiku tal-politiki tal-UE; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni tiffaċilita mingħajr 

dewmien il-monitoraġġ regolari u dettaljat tal-implimentazzjoni tad-DCFTA mill-

Parlament Ewropew. 
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