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DIKJARAZZJONI TAR-RAĠUNIJIET TAL-KUNSILL

Suġġett: Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' REGOLAMENT 
TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li jemenda r-Regolament 
(KE) Nru 428/2009 li jistabbilixxi reġim komunitarju għall-kontroll tal-
esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta' oġġetti b'użu doppju
- Dikjarazzjoni tar-Raġunijiet tal-Kunsill
Adottat mill-Kunsill fit-3 ta' Marzu 2014
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I. INTRODUZZJONI

Fis-7 ta' Novembru 2011 il-Kummissjoni ppreżentat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill il-

proposta tagħha għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-

Regolament (KE) Nru 428/2009 li jistabbilixxi reġim komunitarju għall-kontroll tal-

esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta' oġġetti b'użu doppju.1

Il-Parlament Ewropew adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari fit-23 ta' Ottubru 20122.

Il-pakkett għall-"Kummerċ Ġenerali", li dak iż-żmien kien qed jiġi nnegozjat, ukoll kien fih 

proposti dwar atti delegati rilevanti għal din il-proposta. Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza fost 

dawk ir-regolamenti u din il-proposta, intlaħaq qbil biex wieħed jistenna l-eżitu tal-pakkett 

għall-Kummerċ Ġenerali.

F'Ġunju 2013, instab kompromess dwar il-pakkett għall-Kummerċ Ġenerali3. 

Sussegwentement, saru negozjati bil-għan li jintlaħaq "ftehim bikri fit-tieni qari" dwar din il-

proposta. 4

Fl-aħħar laqgħa ta' trilogu informali fis-17 ta' Diċembru 2013, intlaħaq qbil proviżorju bejn il-

koleġislaturi dwar pakkett ta' kompromess.

Fil-21 ta' Jannar 2014, il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (INTA) tal-Parlament 

Ewropew approva l-eżitu tan-negozjati tat-trilogu.

                                                       
1 Dok. 16726/11.
2 Dok. 15611/12.
3 Dok. 13284/13.
4 Dok. 11454/13 u 12203/13.
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Fil-21 ta' Jannar 2014, il-President tal-INTA indirizza ittra lill-Presidenza li tindika li, jekk il-

Kunsill jibgħat formalment il-pożizzjoni tiegħu lill-Parlament fil-forma li kienet ippreżentata 

fl-Anness għal dik l-ittra, il-President tal-INTA jirrakkomanda lill-Plenarja taċċetta l-

pożizzjoni tal-Kunsill mingħajr emendi.

Abbażi ta' dan, fil-11 ta' Frar 2014 l-Kunsill laħaq qbil politiku dwar il-proposta (permezz tal-

COREPER tad-29 ta' Jannar 2014) . 5

B'kont meħud tal-qbil imsemmi hawn fuq u wara reviżjoni legali u dik lingwistika, il-Kunsill

adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari fit-3 ta' Marzu 2014, f'konformità mal-proċedura 

leġislattiva ordinarja stipulata fl-Artikolu 294 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea (TFUE).

II. OBJETTIV

Ir-Regolament propost għandu l-għan li jiżgura aġġornamenti regolari u f'waqthom, permezz 

tal-atti delegati tal-Kummissjoni, tal-lista ta' kontroll tal-UE ta' oġġetti b'użu doppju

f'konformità mal-obbligi u l-impenji meħuda mill-Istati Membri fir-reġimi internazzjonali 

għall-kontroll tal-esportazzjoni.

Barra minn hekk, sabiex ikun hemm rispons rapidu tal-UE għal ċirkostanzi li qed jinbidlu fir-

rigward tal-valutazzjoni tas-sensittività ta' esportazzjonijiet taħt Awtorizzazzjonijiet ta' 

Esportazzjoni Ġenerali tal-UE, huwa jipprevedi t-tneħħija ta' destinazzjonijiet mill-ambitu ta' 

Awtorizzazzjonijiet bħal dawn jekk dan ikun meħtieġ f'ċerti każijiet biex jiġi żgurat li jiġu 

koperti biss tranżazzjonijiet ta' riskju baxx.

III. ANALIŻI TAL-POŻIZZJONI TAL-KUNSILL FL-EWWEL QARI

Il-Kunsill qabel mal-ħsieb prinċipali tal-proposta fir-rigward tal-proċedura għall-aġġornament 

tal-lista ta' kontroll tal-UE (Anness I) permezz ta' atti delegati. Iddaħħlu modifiki fir-rigward 

tal-kwistjonijiet ewlenin li ġejjin:

                                                       
5 Dok. 5480/14.
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- Ġie previst kamp ta' applikazzjoni aktar espliċitu għall-atti delegati biex jitneħħew id-

destinazzjonijiet mill-Awtorizzazzjonijiet ta' Esportazzjoni Ġenerali tal-UE, jiġifieri 

jekk dawn id-destinazzjonijiet ikunu soġġetti għal embargo fuq l-armi;

- Il-perijodu tal-għoti tas-setgħa ta' delega lill-Kummissjoni ġie speċifikat li huwa ta' 

ħames snin, li jiġġedded taċitament;

- F'każ li l-aġġornamenti tal-listi ta' kontroll tal-UE (Anness I) jikkonċernaw oġġetti b'użu 

doppju li huma wkoll elenkati f'ċerti Annessi oħrajn tar-Regolament, dawk l-Annessi 

għandhom jiġu emendati kif adatt.

Barra minn hekk, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni rrikonoxxew, 

f'Dikjarazzjoni Konġunta, l-importanza li jittejbu b'mod kontinwu l-effikaċja u l-koerenza tar-

reġim strateġiku ta' kontroll tal-esportazzjoni tal-UE, li jiżgura livell għoli ta' sigurtà u 

trasparenza adegwata mingħajr ma jfixkel il-kompetittività u l-kummerċ leġittimu ta' oġġetti 

b'użu doppju. Dan ser ikompli jiġi indirizzat ukoll fil-kuntest tar-rieżami li għadu għaddej 

dwar il-politika tal-UE għall-kontroll tal-esportazzjoni ta' oġġetti b'użu doppju.

IV. KONKLUŻJONI

Il-Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tirrifletti l-kompromess milħuq fin-negozjati bejn il-

Kunsill u l-Parlament Ewropew kif  iffaċilitat ukoll mill-Kummissjoni. Dan il-kompromess 

ġie approvat permezz tal-adozzjoni ta' qbil politiku mill-Kunsill fil-11 ta' Frar 2014, permezz 

tal-COREPER tad-29 ta' Jannar 2014. 

Il-President tal-Kumitat INTA tal-Parlament Ewropew indika, f'ittra lill-Presidenza bid-data 

tal-21 ta' Jannar 2014,  li, jekk il-Kunsill jibgħat formalment il-pożizzjoni tiegħu lill-

Parlament  fil-forma kif tinsab fl-anness għal dik l-ittra, huwa jirrakkomanda lill-Plenarja 

taċċetta l-pożizzjoni tal-Kunsill mingħajr emendi, soġġetta għall-verifika legali-lingwistika, 

fit-tieni qari tal-Parlament.


