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ATTI LEĠISLATTIVI U STRUMENTI OĦRA
Suġġett: DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-konklużjoni ta' Ftehim bejn l-

Unjoni Ewropea, l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja dwar 
Mekkaniżmu Finanżjarju taż-ŻEE għall-perijodu 2009-2014, Ftehim bejn 
l-Unjoni Ewropea u n-Norveġja dwar Mekkaniżu Finanzjarju Norveġiż 
għall-2009-2014, Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim bejn il-Komunità 
Ekonomika Ewropea u l-Islanda, li jikkonċerna dispożizzjonijiet speċjali 
applikabbli għall-importazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea ta' ċertu ħut u 
prodotti tas-sajd għall-perijodu 2009-2014, u Protokoll Addizzjonali 
għall-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u n-Norveġja, li 
jikkonċerna dispożizzjonijiet speċjali aplikabbli għall-importazzjoni lejn 
l-Unjoni Ewropea ta' ċertu ħut u prodotti tas-sajd għall-perijodu 2009-
2014
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DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL NRU .../2010 

ta’ […]

dwar il-konklużjoni ta' Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, l-Islanda, il-Liechtenstein u n-

Norveġja dwar Mekkaniżmu Finanżjarju taż-ŻEE għall-perijodu 2009-2014, Ftehim bejn l-

Unjoni Ewropea u n-Norveġja dwar Mekkaniżu Finanzjarju Norveġiż għall-2009-2014, 

Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Islanda, li 

jikkonċerna dispożizzjonijiet speċjali applikabbli għall-importazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea 

ta' ċertu ħut u prodotti tas-sajd għall-perijodu 2009-2014, u Protokoll Addizzjonali għall-

Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u n-Norveġja, li jikkonċerna dispożizzjonijiet 

speċjali aplikabbli għall-importazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea 

ta' ċertu ħut u prodotti tas-sajd għall-perijodu 2009-2014

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

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

Artikolu 217 flimkien mal-Artikolu 218(6)(a) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-kunsens tal-Parlament Ewropew1,

                                               

1 ĠU C ...
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Billi:

(1) Skont id-Deċiżjoni Nru …./2010/UE tal-Kunsill ta' …1, il-ftehimiet u l-protokolli li ġejjin 

kienu ġew iffirmati f’isem l-Unjoni: 

– il-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, l-Islanda, il-Prinċipat tal-Liechtenstein u r-Renju 

tan-Norveġja dwar Mekkaniżmu Finanzjarju taż-ŻEE għall-perijodu 2009-2014 u l-

Anness tiegħu;

– il-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar Mekkaniżmu 

Finanzjarju Norveġiż għall-perjodu għall-perijodu 2009-2014; 

– il-Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-

Repubblika tal-Islanda u l-Anness tiegħu;

– il-Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-

Renju tan-Norveġja u l-Anness tiegħu.

(2) Is-sostituzzjoni tal-mekkaniżmi finanzjarji eżistenti b’mekkaniżmi finanzjarji ġodda, li 

huma relattivi għal perijodi differenti ta’ żmien, ammonti differenti ta’ fondi u 

dispożizzjonijiet differenti ta’ implimentazzjoni, kif ukoll it-tiġdid u l-estensjoni ta’ 

konċessjonijiet relattivi għal ċerti prodotti ta’ ħut u prodotti tal-baħar, ikkunsidrati 

komplessivament, jikkostitwixxu żvilupp importanti tal-assoċjazzjoni mal-Istati taż-ŻEE u 

tal-EFTA, li jiġġustifika l-użu tal-Artikolu 217 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea.

(3) Dawn il-ftehimiet u protokolli għandhom jiġu konklużi,

ADDOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

                                               

 Nota lill-ĠU: Daħħal in-numru u d-data tal-adozzjoni tad-dokument 9899/10.
1 ĠU L ...



9902/10 JA/cb 3
DG E II MT

Artikolu 1

1. Dawn il-ftehimiet u l-protokolli li ġejjin huma b'dan approvati f’isem l-Unjoni:

– il-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, l-Islanda, il-Prinċipat tal-Liechtenstein u r-Renju 

tan-Norveġja dwar Mekkaniżmu Finanzjarju taż-ŻEE għall-perijodu 2009-2014 u l-

Anness tiegħu;

– il-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar Mekkaniżmu 

Finanzjarju Norveġiż għall-perijodu 2009-2014,

– il-Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-

Repubblika tal-Islanda u l-Anness tiegħu;

– il-Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-

Renju tan-Norveġja u l-Anness tiegħu.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill huwa b'dan awtorizzat jaħtar il-persuna li jkollha s-setgħa li tiddepożita 

f'isem l-Unjoni l-att ta' approvazzjoni previst f’kull wieħed mill-ftehimiet u l-protokolli 

addizzjonali, sabiex ikun espress il-kunsens tal-Unjoni li tintrabat.
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Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, ...

Għall-Kunsill

Il-President


