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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 
bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina dwar ċerti aspetti 
tas-servizzi tal-ajru(11033/2019 – C9-0049/2019 – 2018/0147(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (11033/2019),

– wara li kkunsidra l-abbozz tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika 
taċ-Ċina dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru (09685/2018),

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-
Artikolu 100(2) u l-Artikolu 100(2) u l-Artikolu 218(6) it-tieni subparagrafu, punt (a) 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C9-0049/2019),

– 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 għat-Trasport u t-Turiżmu 
(A9-0000/2019),

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-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 
tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina.
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NOTA SPJEGATTIVA

Sfond 

B'segwitu għas-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja fl-hekk imsejħa kawżi "Open Skies", fil-
5 ta' Ġunju 2003, il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni biex tiftaħ in-negozjati ma' pajjiżi 
terzi dwar is-sostituzzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet fi ftehimiet bilaterali eżistenti dwar is-
servizzi tal-ajru bi ftehim fil-livell tal-Unjoni (l-“awtorizzazzjoni orizzontali”). 

L-għanijiet ta' ftehimiet ta' dan it-tip huma li jagħtu aċċess mhux diskriminatorju lit-
trasportaturi kollha tal-ajru tal-UE għar-rotot tal-ajru bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi terzi, u 
b'hekk il-ftehimiet bilaterali dwar is-servizzi tal-ajru bejn l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi jiġu 
jikkonformaw mal-liġi tal-Unjoni.

Ir-relazzjonijiet tal-avjazzjoni internazzjonali bejn l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi 
tradizzjonalment kienu rregolati permezz ta' ftehimiet bilaterali dwar is-servizzi tal-ajru bejn 
l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi, l-annessi għal dawn il-ftehimiet u arranġamenti bilaterali jew 
multilaterali relatati oħra. 

Madankollu, il-klawżoli tradizzjonali ta' ħatra fil-ftehimiet bilaterali dwar is-servizzi tal-ajru 
tal-Istati Membri jiksru l-liġi tal-Unjoni. 

Dawn jippermettu li pajjiż terz jirrifjuta, jirtira jew jissospendi l-permessi jew l-
awtorizzazzjonijiet ta' trasportatur tal-ajru li jkun ġie maħtur minn Stat Membru iżda li ma 
jkunx proprjetà sostanzjali ta' dak l-Istat Membru jew taċ-ċittadini tiegħu u li effettivament 
ma jkunx ikkontrollat mill-Istat Membru jew miċ-ċittadini tiegħu. Instab li dan jikkostitwixxi 
diskriminazzjoni kontra t-trasportaturi tal-ajru tal-UE stabbiliti fit-territorju ta' Stat Membru 
iżda li jkunu proprjetà ta' ċittadini ta' Stati Membri oħra u kkontrollati minnhom. 

Dan imur kontra l-Artikolu 49 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li 
jiggarantixxi liċ-ċittadini ta' Stati Membri li jkunu eżerċitaw il-libertà tal-istabbiliment 
tagħhom l-istess trattament fl-Istat Membru ospitanti bħal dak li jingħata liċ-ċittadini ta' dak l-
Istat Membru. 

Hemm kwistjonijiet oħra, bħal ftehimiet kummerċjali obbligatorji bejn il-kumpaniji tal-
avjazzjoni, fejn il-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni għandha tkun żgurata billi jiġu 
emendati jew ikkomplementati d-dispożizzjonijiet eżistenti fi ftehimiet bilaterali dwar is-
servizzi tal-ajru bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi. 

Dispożizzjonijiet ewlenin tal-ftehim

Sabiex ikun hemm konformità mad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja u f'konformità mal-
mekkaniżmi u mad-direttivi mogħtija fl-Anness tal-"awtorizzazzjoni orizzontali", il-
Kummissjoni nnegozjat ftehim (iktar 'il quddiem il-"Ftehim") mar-Repubblika tal-Poplu taċ-
Ċina (iktar 'il quddiem iċ-"Ċina") li jissostitwixxi ċerti dispożizzjonijiet li hemm fil-ftehimiet 
bilaterali eżistenti dwar is-servizzi tal-ajru bejn l-Istati Membri u ċ-Ċina.

L-Artikolu 2 tal-Ftehim jieħu post il-klawżoli tradizzjonali ta' ħatra bi klawżola ta' ħatra tal-
UE, biex jippermetti lit-trasportaturi tal-ajru kollha tal-UE jibbenefikaw mid-dritt tal-
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istabbiliment. L-Artikolu 4 jsolvi l-kunflitti potenzjali mar-regoli tal-Unjoni dwar il-
kompetizzjoni. 

Il-Ftehim se jemenda jew jikkomplementa d-dispożizzjonijiet fil-ftehimiet bilaterali dwar is-
servizzi tal-ajru sa fejn ikun meħtieġ biss biex tiġi żgurata l-konformità mal-liġi tal-Unjoni. 
Id-dispożizzjonijiet tiegħu jissostitwixxu jew jikkumplimentaw id-dispożizzjonijiet eżistenti 
f'27 ftehim bilaterali dwar is-servizzi tal-ajru bejn l-Istati Membri u ċ-Ċina.

Il-Ftehim se jaqdi mira fundamentali tal-politika esterna tal-Unjoni dwar l-avjazzjoni billi 
jikkonforma mal-liġi tal-Unjoni l-ftehimiet bilaterali eżistenti dwar is-servizzi tal-ajru.

Proċedura

In-negozjati huma msejsa fuq il-"mandat orizzontali" mogħti mill-Kunsill b'kunsiderazzjoni 
tal-kwistjonijiet koperti mil-liġi tal-Unjoni u mill-ftehimiet bilaterali dwar is-servizzi tal-ajru.

F'konformità mal-Artikolu 218(4) tat-TFUE, il-Kummissjoni wettqet in-negozjati 
b'konsultazzjoni ma' kumitat speċjali. Waqt in-negozjati saru wkoll konsultazzjonijiet mal-
industrija. Tqiesu l-kummenti li saru f'dan il-proċess. L-Istati Membri kkonċernati vverifikaw 
il-preċiżjoni tar-referenzi għall-ftehimiet bilaterali dwar is-servizzi tal-ajru. L-industrija 
enfasizzat l-importanza ta' bażi legali soda għall-operazzjonijiet kummerċjali tagħha.

In-negozjati ġew konklużi b'suċċess f'Diċembru 2017 u l-Ftehim ġie ffirmat1 fl-
20 ta' Mejju 2019 fi Brussell.

Sabiex tikkonkludi, f'isem l-Unjoni, il-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-
Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru, il-Kunsill jeħtieġ l-
approvazzjoni tal-Parliament Ewropew kif meħtieġ mill-Artikolu 218 tat-TFUE. 

Skont l-Artikoli 105 u 114(5), (7), u (8) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, il-kumitat 
responsabbli għandu jressaq rakkomandazzjoni li tapprova jew tiċħad l-att propost. Il-
Parlament imbagħad għandu jieħu deċiżjoni permezz ta' votazzjoni waħdanija, u l-ebda 
emenda għall-ftehim ma għandha titqiegħed fuq il-Mejda. L-emendi fil-kumitat għandhom 
ikunu ammissibbli biss jekk ikollhom l-għan li jaqilbu s-sens tar-rakkomandazzjoni proposta 
mir-rapporteur.

Il-pożizzjoni tar-Rapporteur

Il-Ftehim huwa konsegwenza diretta tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea. Dan se jaqdi mira fundamentali tal-politika tal-Unjoni dwar l-avjazzjoni esterna 
billi jġib il-ftehimiet bilaterali eżistenti dwar is-servizzi tal-ajru konformi mal-liġi tal-Unjoni 
ma' sieħeb prinċipali tal-Unjoni Ewropea.

Fid-dawl tas-sitwazzjoni msemmija hawn fuq, ir-Rapporteur jissuġġerrixxi li l-Kumitat 
TRAN għandu jagħti opinjoni favorevoli dwar il-konklużjoni ta' dan il-Ftehim.

1Deċiżjoni tal-Kunsill (UE)2018/1152 tas-26.06.2018 (ĠU L 210, 21.8.2018, p.1)


