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 TITLE  \* MERGEFORMAT PR_NLE-AP_Agreement 

 

 

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 legali proposta mill-abbozz ta’ att.) 
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Awstrija u lil Malta biex 

jaderixxu mal-Konvenzjoni tal-Aja tal-15 ta’ Novembru 1965 dwar is-Servizz barra l-

Pajjiż ta' Dokumenti Ġudizzjarji u Extra Ġudizzjarji fi Kwistjonijiet Ċivili jew 

Kummerċjali fl-interess tal-Unjoni Ewropea 

(COM(2013)0338 – C8-0000/2014 – 2013/0177(NLE)) 

(Approvazzjoni) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2013)0338), 

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Aja tal-15 ta' Novembru 1965 dwar is-Servizz barra 

l-Pajjiż ta' Dokumenti Ġudizzjarji u Extra Ġudizzjarji fi Kwistjonijiet Ċivili jew 

Kummerċjali, 

– wara li kkunsidra t-talba għall-approvazzjoni mill-Kunsill skont l-Artikolu 81(2) u l-

Artikolu 218(6) it-tieni subparagrafu, punt (a)(v) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea (C8-0000/2014), 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-14 ta' Ottubru 2014, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1), l-ewwel u t-tielet subparagrafi, l-Artikolu 99(2) u l-

Artikolu 108(7) tar-Regoli ta ' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-

0000/2014), 

1. Ta l-kunsens tiegħu għall-awtorizzazzjoni biex l-Awstrija u Malta jaderixxu mal-

konvenzjoni; 

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 

lill-Bureau Permanenti tal-Konferenza tal-Aja dwar id-Dritt Internazzjonali Privat. 
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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Il-Konvenzjoni tal-Aja tal-15 ta’ Novembru 1965 tistabbilixxi sistema fejn dokumenti jistgħu 

jkunu notifikati fi Stat firmatarju ieħor. Għandu jiġi nnotat li l-konvenzjoni tapplika biss għas-

servizz transkonfinali ta' dokumenti fi jew minn pajjiżi terzi - għal servizz transkonfinali fi 

ħdan l-Unjoni Ewropea, Regolament (KE) Nru 1393/2007 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill 

tat-13 ta’ Novembru 2007 dwar is-servizz fl-Istati Membri ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-

ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali. 

Mit-28 Stat Membru, 26 diġà qed japplikaw il-konvenzjoni. L-Awstrija u Malta, bħala l-aħħar 

żewġ Stati Membri, urew ix-xewqa tagħhom biex jissieħbu. 

Il-konvenzjoni ma tippermettix l-adeżjoni ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali. Fl-istess ħin, 

wara l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-servizz transkonfinali tad-dokumenti, l-UE 

kisbet il-kompetenza esterna esklużiva għal ħruġ skont l-Artikolu 3(2) TFUE. Dan l-approċċ 

ġie kkonfermat mill-Qorti tal-Ġustizzja fl-Opinjoni 1/13 tagħha. 

Dan ifisser li l-Unjoni għandha tawtorizza lill-Istati Membri inkwistjoni biex jaġixxu f’isimha 

biex jaderixxu mal-konvenzjoni. 

Malta diġà ddepożitat l-istrument ta’ adeżjoni tagħha, iżda ħarġet dikjarazzjoni li l-adeżjoni 

tagħha mhux se tidħol fis-seħħ qabel tiġi adottata din id-deċiżjoni. L-Awstrija qed tistenna din 

id-deċiżjoni sabiex twettaq il-formalitajiet ta' adeżjoni. 

Peress li l-Konvenzjoni tal-Aja tal-15 ta’ Novembru 1965 uriet l-utilità tagħha fil-qasam tas-

servizz transkonfinali tad-dokumenti, u huwa fl-interess kemm tal-Unjoni kollha kemm hi kif 

ukoll taż-żewġ Stati Membri inkwistjoni li jkun hemm sistema waħda għas-servizz tad-

dokumenti fir-relazzjonijiet transkonfinali mal-pajjiżi terzi, huwa propost li l-Parlament 

għandu jagħti kunsens lill-proposta għal deċiżjoni li tippermetti l-adeżjoni tal-Awstrija u ta’ 

Malta għal dik il-konvenzjoni. 

 


