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DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

ta'

dwar il-konklużjoni ta’ Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju 

li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej 

u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, 

u l-Istat ta' Iżrael, min-naħa l-oħra 

dwar il-Valutazzjoni tal-Konformità u l-Aċċettazzjoni 

tal-Prodotti Industrijali (CAA)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 

207 flimkien mal-Artikolu 218(6)a)v) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra il-kunsens tal-Parlament Ewopew1,

                                               

1 ĠU C ...
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Billi:

(1) Il-Ftehim Ewro-Mediterranju li jwaqqaf assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-

Istati Membri tagħhom min-naħa waħda, u l-Istat ta' Iżrael, min-naħa l-oħra (minn issa 'l 

quddiem imsejjaħ "il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni"),1 daħal fis-seħħ fl-20 ta' Novembru 1995.

(2) L-Artikolu 47 tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni jipprovdi, għall-konklużjoni, fejn xieraq, ta' 

Ftehim Ewropew ta' valutazzjoni tal-konformità, u l-Artikolu 55 tal-istess Ftehim jipprovdi 

għall-użu tal-aqwa tentattivi għall-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Partijiet.

(3) Il-Protokoll tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni dwar il-Valutazzjoni tal-Konformità u l-

Aċċettazzjoni tal-Prodotti Industrijali (CAA) (minn issa 'l quddiem imsejjaħ "il-Protokoll") 

ġie ffirmat f'isem l-Unjoni fi ... fi ….

(4) Il-Protokoll għandu jiġi approvat.

(5) L-Artikolu 70(2) tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni jipprovdi li l-Kunsill tal-Assoċjazzjoni jista' 

jiddelega lill-Kumitat tal-Assoċjazzjoni kull waħda mis-setgħat li għandu, u l-Artikolu 73 

jipprovdi li l-Kunsill tal-Assoċjazzjoni jista' jiddeċiedi li jwaqqaf kwalunkwe grupp jew 

korp meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni.

(6) Il-proċeduri interni xierqa għandhom jiġu stabbiliti biex jiżguraw it-tħaddim xieraq tal-

Protokoll.

(7) Jeħtieġ li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa tagħmel ċerti emendi tekniċi f'dan il-Protokoll u 

tieħu deċiżjonijiet għall-implimentazzjoni tiegħu.

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

                                               

1 ĠU L 147, 21.6.2000, p. 3.
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Artikolu 1

Il-Protokoll tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet 

Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u l-Istat tal-Iżrael, min-naħa l-oħra, dwar il-

Valutazzjoni tal-Konformità u l-Aċċettazzjoni tal-Prodotti Industrijali (CAA) (minn issa 'l quddiem 

jissejjaħ "il-Protokoll"), huwa b'dan approvat f'isem l-Unjoni.

It-test tal-Protokoll huwa mehmuż ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill għandu jittrasmetti, f’isem l-Unjoni, in-nota diplomatika prevista fl-

Artikolu 16 tal-Protokoll.

Artikolu 3

1. Il-Kummissjoni, wara konsultazzjoni mal-kumitat speċjali maħtur mill-Kunsill, għandha:

(a) teżegwixxi l-funzjonijiet ta' informazzjoni, kooperazzjoni, notifika, emenda, verifika 

u ġestjoni stipulati fl-Artikoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 u 15 tal-Protokoll.

(b) teżegwixxi l-funzjonijiet ta' informazzjoni, kooperazzjoni, emenda, verifika u 

ġestjoni stipulati fl-Annessi tal-Protokoll;

(c) jekk ikun meħtieġ, twieġeb għal talbiet bi qbil mal-Annessi tal-Protokoll.

                                               

 ĠU: Daħħal id-doc. ST 5212/10.
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2. Il-pożizzjoni li trid tittieħed mill-Unjoni fir-rigward tal-Protokoll fil-Kumitat tal-

Assoċjazzjoni u, fejn applikabbli, f'entità stabbilita mill-Kunsill tal-Assoċjazzjoni skont l-

Artikolu 73 tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni u maħtura biex tkopri kwistjonijiet kummerċjali, 

għandha tkun iddeterminata mill-Kummissjoni, wara konsultazzjoni mal-kumitat speċjali 

msemmi fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-publikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali tal-

Unjoni Ewropea.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tkun ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi,

Għall-Kunsill

Il-President


