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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 
Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, 
minn naħa waħda, u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan, min-naħa l-oħra
(14209/2019 – C9-0193/2019 – 2010/0180(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (14209/2019),

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni bejn l-
Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Renju Ħaxemita tal-
Ġordan, min-naħa l-oħra (14366/2010),

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-
Artikolu 100(2) u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a)(v), u l-
Artikolu 218(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C9-0193/2019),

– 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-
0000/2020),

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-Renju Ħaxemita tal-Ġordan.
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NOTA SPJEGATTIVA

Dan il-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni jirregola r-relazzjonijiet fil-qasam tal-
avjazzjoni bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan. Huwa qed jiġi 
konkluż fil-kuntest tal-politika tal-viċinat tal-UE, li wieħed mill-għanijiet tagħha hu li 
tistabbilixxi spazju komuni tal-avjazzjoni bejn l-UE u l-ġirien Mediterranji tagħha.

Proċedura

Dan il-ftehim ġie nnegozjat mill-Kummissjoni skont awtorizzazzjoni li waslet mingħand il-
Kunsill f'Ġunju 2007 u ġie ffirmat fis-15 ta' Diċembru 2010, soġġett għall-konklużjoni tiegħu 
f'data aktar tard, skont id-Deċiżjoni 2012/750/UE1. Il-Parlament Ewropew ta l-approvazzjoni 
tiegħu għall-konklużjoni tal-Ftehim fil-15 ta' Novembru 20112. Wara l-adeżjoni tal-Kroazja 
mal-UE, il-Protokoll rilevanti dwar l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja ma' dan il-Ftehim ġie 
ffirmat fit-3 ta' Mejju 20163. 

Madankollu, sabiex jittieħed kont tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona kif ukoll tal-modifiki 
ġuridiċi insegwitu tas-sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja4 rigward il-formulazzjoni tad-
Deċiżjoni 2012/750/UE, il-Kunsill ressaq, fil-25 ta' Ġunju 2019, id-deċiżjoni l-ġdida għall-
approvazzjoni tal-Parlament. 

Sabiex jiġi konkluż il-Ftehim, il-Kunsill għandu bżonn l-approvazzjoni tal-Parlament 
Ewropew, kif mitlub 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 għall-approvazzjoni jew iċ-ċaħda tal-att 
propost. Il-Parlament imbagħad għandu jieħu deċiżjoni permezz ta' votazzjoni waħdanija, u l-
ebda emenda għall-Ftehim ma tista' titqiegħed fuq il-Mejda. L-emendi fil-kumitat għandhom 
ikunu ammissibbli biss jekk ikollhom l-għan li jaqilbu s-sens tar-rakkomandazzjoni kif proposta 
mir-Rapporteur.

Dispożizzjonijiet ewlenin tal-Ftehim

Dan il-Ftehim huwa parti mill-politika tal-viċinat tal-UE. Huwa jibni fuq, u jieħu post, il-qafas 
tal-ftehimiet bilaterali dwar it-trasport bl-ajru bejn l-Istati Membri tal-UE u l-Ġordan permezz 
tal-istabbiliment taż-Żona Ewro-Mediterranja tal-Avjazzjoni bejn l-UE u s-Sħab Mediterranji 
tagħha. Huwa jiddisponi għall-ftuħ gradwali tas-suq f'dawk li huma aċċess għal rotot u kapaċità 
fuq bażi reċiproka, jiżgura kondizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni għall-operaturi 

1 Id-Deċiżjoni 2012/750/UE tal-Kunsill u tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, imlaqqgħin 
fi ħdan il-Kunsill tal-15 ta' Ottubru 2010 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim Ewro-
Mediterranju dwar l-Avjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Renju 
Ħaxemita tal-Ġordan, min-naħa l-oħra (ĠU L 334, 6.12.2012, p. 1).
2 P7_TA(2011)0480 
3 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/803 tas-7 ta' Mejju 2015 dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni u l-Istati 
Membri tagħha, u l-applikazzjoni proviżorja ta' Protokoll li jemenda l-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-
Avjazzjoni, bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan, 
min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (ĠU L 132, 25.5.2016, 
p. 79)
4 Kawża C-28/12 tat-28.4.2015
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ekonomiċi bbażati fuq il-prinċipji tal-UE u jiddisponi għall-allinjament tal-leġislazzjoni tal-
avjazzjoni tal-Ġordan mal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar kwistjonijiet bħas-sikurezza, is-sigurtà u 
l-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru. 

Il-pożizzjoni tar-Rapporteur

Din il-proċedura ta' approvazzjoni hija waħda purament teknika, biex jitqiesu l-konsegwenzi 
ġuridiċi tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona u tas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Kawża 
C-28/12) tal-2015. Il-Parlament diġà approva s-sustanza tal-Ftehim fl-2011 u għandu jżomm 
il-pożizzjoni tiegħu kif inhi.

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


