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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi ġuridika proposta mill-abbozz ta' 
att.)
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Gżejjer Solomon mal-
Ftehim Interim ta' Sħubija bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Istati tal-
Paċifiku, min-naħa l-oħra 
(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Approvazzjoni)

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (09405/2019),

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-
Artikolu 207(3) u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a)(v) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C9-0010/2019),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Ottubru 2016 dwar il-futur tar-
relazzjonijiet AKP-UE wara l-20201,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Jannar 2011 dwar il-Ftehim Interim ta' 
Sħubija bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Istati tal-Paċifiku, min-naħa 
l-oħra2,

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-
Karibew u tal-Paċifiku (AKP) min-naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati 
Membri tagħha, min-naħa l-oħra, iffirmata f'Cotonou fit-23 ta' Ġunju 2000 (il-Ftehim ta' 
Cotonou),

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

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A9-
0000/2019),

1. Jirrifjuta li jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-adeżjoni tal-Gżejjer Solomon mal-
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-Gżejjer Solomon. 

1 ĠU C 215, 19.6.2018, p. 2.
2 ĠU C 136.E, 11.5.2012, p. 19.



PE642.904v02-00 6/7 PR\1191632MT.docx

MT

NOTA SPJEGATTIVA

Fl-2002, l-UE varat speċifikament in-negozjati għal Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (FSE) 
reġjonali ma' 14-il Stat insulari tal-Paċifiku (Fiġi, il-Gżejjer Cook, il-Gżejjer Marshall, il-
Gżejjer Solomon, Kiribati, il-Mikroneżja, Nauru, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, 
Tonga, Tuvalu u Vanuatu). 

Dawn il-ftehimiet jiddefinixxu qafas għar-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali fit-tul mal-
UE, b'enfasi fuq l-iżvilupp, u jistabbilixxu liberalizzazzjoni kummerċjali asimmetrika għall-
pajjiżi tal-Paċifiku.

Minħabba d-diffikultà fin-negozjati ta' ftehim komprensiv bħal dan, Papua New Guinea, Fiġi 
u l-Istat ta' Samoa ddeċidew li jadottaw FSE Interim mal-UE li jkopri biss l-merkanzija. 

L-implimentazzjoni ta' dan il-ftehim bdiet fl-20 ta' Diċembru 2009 għal Papua New Guinea, 
fit-28 ta' Lulju 2014 għal Fiġi, u fil-31 ta' Diċembru 2018 għal Samoa, wara l-voti rispettivi ta' 
approvazzjoni mill-Parlament Ewropew skont l-Artikolu 218(6)(a) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 

Il-Ftehim jipprevedi wkoll il-possibbiltà li jissieħbu gżejjer oħra tal-Paċifiku. Għaldaqstant, 
fl-4 ta' Ġunju 2018, il-Gżejjer Solomon ressqu talba lill-Kunsill flimkien ma' offerta ta' aċċess 
għas-suq biex ikollhom aċċess għall-FSE. Il-Kummissjoni evalwat l-offerta u, wara modifiki, 
qieset li kienet aċċettabbli. B'hekk, fit-23 ta' Ottubru 2018, hija kkonkludiet in-negozjati 
f'isem l-UE.

Fl-2018, l-esportazzjonijiet ewlenin mill-Gżejjer Solomon lejn il-bqija tad-dinja kienu ġejjin 
mis-setturi tal-injam eżotiku (69,7 %), tal-ħut fil-laned (7 %) u taż-żejt tal-palm (4 %).

L-esportazzjonijiet mill-Gżejjer Solomon lejn l-Unjoni Ewropea jammontaw għal 
EUR 51 miljun; huma jikkonsistu minn 58 % ta' ħut fil-laned u 23 % żejt tal-palm. Fuq l-
esportazzjonijiet kollha ta' ħut fil-laned lejn l-UE, il-Gżejjer Solomon jirrappreżentaw biss 
0,7 % tat-total. Għalhekk mhuwiex il-volum żgħir ta' kummerċ bejn il-Gżejjer Solomon u l-
Unjoni li huwa l-kriterju ewlieni għall-analiżi tar-rapporteur: huwa jibbaża l-valutazzjoni 
tiegħu fuq l-aspetti ġeopolitiċi u ambjentali ta' adeżjoni possibbli tal-Gżejjer Solomon mal-
FSE.

Il-Gżejjer Solomon, li jinsabu f'żona bi sfidi strateġiċi b'saħħithom, u b'bijodiversità rikka, 
jikkostitwixxu sieħeb naturali tal-Unjoni Ewropea.

Il-Gżejjer Solomon reċentement bdew ravviċinament diplomatiku maċ-Ċina, li rriżulta fl-
iffirmar ta' bosta ftehimiet bilaterali. L-appoġġ qawwi Ċiniż għall-iżvilupp tal-infrastruttura 
fil-Gżejjer Solomon se jwassal għal kontropartijiet li attwalment huma diffiċli li jitkejlu 
f'termini ta' natura u skala. Mhuwiex serjament ikkontestat li, bħala riżultat tat-tnaqqis fl-
istokkijiet tal-ħut fil-Baħar taċ-Ċina, il-bastimenti Ċiniżi qed jistadu, spiss mingħajr 
awtorizzazzjoni, fl-ilmijiet kostali tal-gżejjer tan-Nofsinhar tal-Paċifiku, b'mod partikolari fl-
ilmijiet territorjali Franċiżi, peress li għalkemm mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea 
minħabba l-istatus tagħhom ta' pajjiżi u territorji extra-Ewropej, Wallis u Futuna, il-Polineżja 
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Franċiża u New Caledonia huma parti integrali mit-territorju Franċiż. Illum ħadd ma jista' 
jgħid jekk iċ-Ċina hijiex se tinvesti fl-industrija tal-ikel ippreżervat fil-laned fil-Gżejjer 
Solomon, jew jekk hijiex se toħloq in-negozji tagħha lokalment f'dan is-settur, iżda fi 
kwalunkwe każ hemm riskju reali li l-adeżjoni tal-Gżejjer Solomon mal-FSE tkun fl-aħħar 
mill-aħħar ta' benefiċċju għall-industrija tas-sajd Ċiniża.

It-tieni nett, jekk il-maġġoranza vasta tal-esportazzjonijiet tal-injam eżotiku mill-Gżejjer 
Solomon issir lejn iċ-Ċina, l-adeżjoni tal-Gżejjer Solomon mal-FSE tista' toħloq 
opportunitajiet ġodda tas-suq għall-UE u b'hekk iżżid id-deforestazzjoni fl-arċipelagu: 
f'rapport reċenti l-NGO Global Witness tiddikjara li jekk il-qtugħ tas-siġar ikompli għaddej 
bir-ritmu attwali, ir-riżorsi tal-foresti se jispiċċaw minn hawn u 15 -il sena oħra.

Fl-aħħar nett, minkejja li f'volum żgħir, l-esportazzjonijiet taż-żejt tal-palm mill-Gżejjer 
Solomon diġà qed isiru lejn l-Unjoni Ewropea. Il-Parlament Ewropew, li huwa involut bis-
sħiħ biex eventwalment jaqta' barra ż-żejt tal-palm mil-lista ta' bijofjuwils, ma jistax japprova 
ftehim li jżid, anke jekk marġinalment, l-importazzjonijiet taż-żejt tal-palm lejn l-UE.

Għal dawn ir-raġunijiet kollha, ir-rapporteur jappoġġja r-rifjut tal-ftehim propost.


