
MT    MT 

 

 
IL-KUMMISSJONI 
EWROPEA 

Brussell, 31.1.2014  
COM(2014) 42 final 

2014/0019 (NLE) 

  

Proposta għal 

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 

dwar il-konklużjoni f’isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha dwar il-Protokoll 
Addizzjonali mal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri 
tagħha, minn naħa, u r-Repubblika tal-Korea min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni 

tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea 

 



MT 2   MT 

MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI 
Fl-24 ta' Settembru 2012, il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni biex tiftaħ in-negozjati mar-
Repubblika tal-Korea sabiex jiġi konkluż Protokoll Addizzjonali mal-Ftehim ta' Kummerċ 
Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Repubblika tal-Korea, 
min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea ("il-Protokoll").  

Dawk in-negozjati kienu kompluti b'suċċess billi nbeda l-Protokoll fit-8 ta' Novembru 2013. 

Il-Kummissjoni tipproponi li l-Kunsill jadotta żewġ Deċiżjonijiet: 

(a) dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tal-Protokoll f’isem l-Unjoni Ewropea u 
l-Istati Membri tagħha; u 

(b) dwar il-konklużjoni tal-Protokoll f’isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha.  

L-Att ta' Adeżjoni tal-Kroazja, b'mod partikolari t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 6(2) tiegħu, 
jipprevedi li l-Unjoni taġixxi wkoll f'isem l-Istati Membri. 

Il-proposta mehmuża hija għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll. Il-
Kummissjoni tipproponi li l-Kunsill: 

– jikkonkludi l-Protokoll f’isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha. 

Hija proposta deċiżjoni parallela għall-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tal-Protokoll 
f’isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha.
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Proposta għal 

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 

dwar il-konklużjoni f’isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha dwar il-Protokoll 
Addizzjonali mal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri 
tagħha, minn naħa, u r-Repubblika tal-Korea min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni 

tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea 

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA, 

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-
Artikoli 91, 100(2), 167(3), 207 u 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a)(v) tiegħu, 

Wara li kkunsidra l-Att ta' Adeżjoni tal-Kroazja, u b'mod partikolari t-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 6(2) tiegħu, 

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea, 

Wara li kkunsidra l-kunsens tal-Parlament Ewropew1 

Billi: 

(1) Skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/.../UE2, il-Protokoll Addizjonali mal-Ftehim ta' 
Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-
Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tal-Kroazja mal-
Unjoni Ewropea ("il-Protokoll") ġie iffirmat, suġġett għall-konklużjoni tiegħu.  

(2) Il-Protokoll għandu jiġi approvat, 

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:  

Artikolu 1 
Il-Protokoll Addizjonali mal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati 
Membri tagħha, minn naħa, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-
adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea, huwa b'dan approvat f'isem l-
Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha3.  

Artikolu 2 
Il-President tal-Kunsill huwa b'dan awtorizzat sabiex jaħtar il-persuna jew persuni li jkollhom 
is-setgħa, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, li jiddepożitaw l-att ta' 
approvazzjoni previst fl-Artikolu 9 (4) tal-Protokoll.  

Artikolu 3 
Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha. 

                                                 
1 ĠU C […], […], p. […]. 
2 ĠU L […], […], p. […]. 
3 It-test tal-Protokoll se jiġi ppubblikat flimkien mad-deċiżjoni dwar l-iffirmar tiegħu. 
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Magħmul fi Brussell, 

 Għall-Kunsill 
 Il-President 


