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ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Emenda ta’ Doha 
għall-Protokoll ta’ Kyoto fil-Konvenzjoni ta’ Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil 
fil-Klima u t-twettiq konġunt tal-obbligi tiegħu 
(COM(2013)0768 – C7- 0000 – 2013/0376(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2013)0768),

– wara li kkunsidra l-Emenda għall-Protokoll ta’ Kyoto adottata fit-tmien sessjoni tal-
Konferenza tal-Partijiet li serviet bħala l-laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta’ Kyoto, li 
saret f’Doha, Qatar f’Diċembru 2012 (l-Emenda ta’ Doha għall-Protokoll ta’ Kyoto), 

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,  u b’mod 
partikolari l-Artikolu 192(1), flimkien mal-Artikolu 218(6)(a), 

 wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-
Artikolu 352 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C7-0000/2013),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 81(1) tar-Regoli ta’ Proċeduri tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u 
s-Sikurezza tal-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A7-0000/2014),

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-proposta ta’ deċiżjoni tal-Kunsill:

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni. 
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NOTA SPJEGATTIVA

dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Emenda ta’ Doha għall-
Protokoll ta’ Kyoto fil-Konvenzjoni ta’ Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima 
u t-twettiq konġunt tal-obbligi tiegħu 

Introduzzjoni

Il-Protokoll ta’ Kyoto fil-Konvenzjoni ta’ Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-
Klima ġie ffirmat fl-1997 u stabbilixxa miri ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet li huma 
internazzjonalment vinkolanti.  L-UE rrattifikat il-Protokoll fl-2002 u ddikjarat li hi u l-15-il 
Stat Membru tagħha ta’ dak iż-żmien se jagħmlu użu minn din id-dispożizzjoni biex 
jissodisfaw l-impenji dwar l-emissjonijiet tal-UE b’mod konġunt. L-Unjoni Ewropea u l-Istati 
Membri tagħha għalhekk kienu responsabbli b’mod konġunt taħt il-mekkaniżmu ta’ 
konformità tal-Protokoll ta’ Kyoto biex jissodisfaw l-impenn li jnaqqsu l-emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra kollettivi tagħhom fl-ewwel perjodu (2008-2012) bi 8% taħt il-livelli tal-1990. 

Fil-konklużjonijiet tiegħu tad-9 ta’ Marzu 2012, il-Kunsill qabel li jipproponi impenn ta’ 
tnaqqis ikkwantifikat konġunt tal-emissjonijiet ta’ 20 % għat-tieni perjodu ta’ impenn tal-
Protokoll ta’ Kyoto għall-Unjoni. 

Din il-pożizzjoni tal-Kunsill kienet segwita mill-Istati Membri matul il-Konferenza ta’ Doha 
dwar it-Tibdil fil-Klima li saret f’Diċembru 2012, fejn il-192 Parti għall-Protokoll ta’ Kyoto 
fil-Konvenzjoni ta’ Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima adottaw emenda 
għall-Protokoll.   

L-emenda ta’ Doha tistabbilixxi t-tieni perjodu ta’ impenn taħt il-Protokoll ta’ Kyoto (PK 
CP2), li jibda fl-1 ta’ Jannar 2013 u jispiċċa fil-31 ta’ Diċembru 2020, b’impenji ta’ tnaqqis 
fl-emissjonijiet legalment vinkolanti li skonthom l-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri tagħha u 
l-Islanda huma impenjati li jillimitaw l-emissjonijiet annwali medji ta’ gassijiet serra tagħhom 
mill-2013 sal-2020 għal 80 % tal-emissjonijiet tas-sena bażi tagħhom (l-aktar tal-1990).  

Flimkien ma’ dan, l-Emenda ta’ Doha tagħmel tliet bidliet oħra għat-test tal-Protokoll ta’ 
Kyoto li jridu jiġu implimentati fit-tieni perjodu ta’ impenn li jikkonċernaw dan li ġej:  l-
ewwel nett, l-inklużjoni ta’ gass ġdid (it-trifluworur tan-nitroġenu); it-tieni, mekkaniżmu ta’ 
ambizzjoni li jipprovdi għal proċedura simplifikata li tippermetti Parti taġġusta l-impenn 
tagħha billi żżid l-ambizzjoni tagħha matul perjodu ta’ impenn;  u t-tielet, dispożizzjoni li 
taġġusta b’mod awtomatiku l-mira ta’ Parti sabiex tevita li din iżżid l-emissjonijiet tagħha 
għall-perjodu 2013 sal-2020 u taqbeż l-emissjonijiet medji tagħha għas-snin 2008 sal-2010.

L-Emenda ta’ Doha hija soġġetta għall-aċċettazzjoni mill-Partijiet għall-Protokoll ta’ Kyoto u 
se tidħol fis-seħħ biss wara d-data li fiha d-Depożitarju tal-Konvenzjoni jirċievi l-istrumenti 
tal-aċċettazzjoni minn tal-anqas tliet kwarti mill-Partijiet għall-Protokoll ta’ Kyoto.

Għalhekk hija meħtieġa r-ratifika tal-Emenda ta’ Doha mill-UE, mill-Istati Membri tagħha u 
mill-Islanda sabiex titwettaq fi żmien debitu.   
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Objettiv 

Il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill tipprovdi l-bażi għall-konklużjoni tal-Emenda ta’ Doha 
mill-Unjoni Ewropea u tistabbilixxi t-termini għat-twettiq konġunt tal-impenji mill-Unjoni 
Ewropea, l-Istati Membri tagħha u l-Islanda.  

Il-proposta 

 tikkonferma li l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha se jwettqu b’mod konġunt l-
impenji tagħhom, inkluż mal-Islanda (l-Artikolu 2)

 tiċċara r-responsabbiltajiet għas-sottomissjoni tar-rapporti sabiex tiffaċilita l-kalkolu 
tal-ammonti assenjati mill-Kummissjoni u l-Istati Membri (l-Artikolu 3)  

 fiha dispożizzjonijiet dwar ir-responsabbiltajiet għad-depożitu tal-istrument ta’ 
aċċettazzjoni tal-Emenda ta’ Doha man-Nazzjonijiet Uniti (l-Artikolu 4), u dwar id-
depożitu konġunt tal-istrumenti ta’ aċċettazzjoni (l-Artikolu 5(1)) 

 teħtieġ lill-Istati Membri jieħdu l-passi meħtieġa biex jikkompletaw il-proċessi ta’ 
ratifika domestiċi tagħhom sa mhux aktar tard mis-16 ta’ Frar 2015, safejn huwa 
possibbli (l-Artikolu 5(2)) u biex jinformaw lill-Kummissjoni sal-
15 ta’ Settembru 2014 dwar id-data li fiha probabbilment jikkompletaw il-proċeduri 
rilevanti (l-Artikolu 5(3))

Bażi legali

Il-bażi legali għal din il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill hija l-Artikolu 192(1), flimkien 
mal-Artikolu 218(6) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). 

Il-Parlament Ewropew jiddeċiedi b’kunsens.

Il-pożizzjoni tar-rapporteur 

Ir-rapporteur jilqa’ l-abbozz ta’ proposta tal-Kummissjoni għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-
konklużjoni tal-Emenda ta’ Doha għall-Protokoll ta’ Kyoto fil-Konvenzjoni ta’ Qafas tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima u t-twettiq konġunt tal-obbligi tiegħu. Hu jemmen 
li din tagħti l-bażijiet kollha meħtieġa għall-konklużjoni tal-Emenda ta’ Doha mill-Unjoni 
Ewropea, mill-Istati Membri tagħha u l-Islanda.   

Ir-rapporteur jixtieq jenfasizza l-aspetti ewlenin li ġejjin: 

Ftehim ta’ twettiq konġunt tal-impenji  

Ir-rapporteur ifakkar li abbażi tal-Pakkett dwar il-Klima u l-Enerġija adottat fl-2009, b’mod 
partikolari l-Iskema tal-UE għan-Negozjar ta’ Emissjonijiet (EU ETS) u d-Deċiżjoni dwar il-
Qsim tal-Isforz, l-UE u l-Istati Membri tagħha diġà qed jimplimentaw tnaqqis tal-
emissjonijiet ta’ 20 % sal-2020 li fil-fatt ippermettihom jilħqu ftehim biex jimplimentaw l-
impenji tagħhom għat-tieni perjodu tal-Protokoll ta’ Kyoto.  F’dan ir-rigward jixtieq 
jenfasizza li l-proposta ma tbiddilx il-miri jew l-obbligi tal-Istati Membri taħt il-leġiżlazzjoni 
dwar il-‘Pakkett dwar il-Klima u l-Enerġija’ tal-2009.
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Il-Protokoll ta’ Kyoto jeħtieġ lill-Partijiet jidħlu fi ftehim ta’ twettiq konġunt tal-impenji biex 
jistabbilixxu u jinnotifikaw, flimkien mal-istrumenti ta’ ratifika tagħhom, il-livelli ta’ 
emissjoni allokati lil kull membru ta’ dak il-ftehim (l-Artikolu 4(1) tal-Protokoll ta’ Kyoto). 

Il-livelli ta’ emissjoni allokati lil kull Stat Membru (u lill-Islanda) huma stabbiliti fit-Tabella 1 
għall-Anness I tad-Deċiżjoni tal-Kunsill proposta.  Dawn il-livelli ta’ emissjoni f’ekwivalenti 
ta’ tunnellati ta’ diossidu tal-karbonju ((tCO2eq) huma ugwali għas-somma tal-Unitajiet tal-
Allokazzjoni ta’ Emissjonijiet Annwali (AEAs) fis-snin 2013 – 2020 għal kull Stat Membru, 
abbażi tad-Deċiżjoni dwar il-Qsim tal-Isforz (ESD) (Deċiżoni 406/2009) u jkopru l-emittenti 
u l-bjar kollha fuq it-territorju ta’ dak l-Istat Membru kif kopert mill-Protokoll ta’ Kyoto, 
minbarra l-emittenti inklużi fl-Iskema tal-UE għan-Negozjar ta’ Emissjonijiet (EU ETS). In-
numri preċiżi ta’ AEA huma stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2013/162 tas-
26 ta’ Marzu u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2013/634 tal-31 ta’ Ottubru 2013.

Il-livell/l-ammont assenjat ta’ emissjonijiet tal-UE jkopri l-emissjonijiet fl-Istati Membri u l-
Islanda minn emittenti inklużi fl-EU ETS li huma wkoll fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-
Protokoll ta’ Kyoto. 

Il-Proposta tal-Kummissjoni ma tistabbilixxix numru assolut għall-ammont assenjat tal-UE. 
Minflok, din teħtieġ li dan jiġi kkalkulat bħala d-differenza bejn l-ammont assenjat konġunt 
tal-UE, l-Istati Membri tagħha u l-Islanda, u s-somma tal-ammonti assenjati tal-Istati Membri 
u l-Islanda.  Dan ifisser li r-riskji assoċjati mal-inċertezza tad-daqs totali tal-ammont assenjat 
konġunt jibqgħu mal-ammont assenjat tal-UE, mhux mal-ammont assenjat tal-Istati Membri 
individwali. Dan ir-riskju jsegwi mill-fatt li l-ammont assenjat konġunt se jkun iddeterminat 
biss fir-rapport biex jiffaċilita l-kalkulazzjoni tal-ammont assenjat konġunt u huwa soġġett 
għal aġġustamenti potenzjali wara r-reviżjoni ta’ dan ir-rapport mill-Gruppi tar-Reviżjoni 
Esperti tan-NU. 

Dan ifisser ukoll li fil-każ li ma jinkisibx il-livell kombinat totali tat-tnaqqis tal-emissjonijiet 
fil-ftehim, il-membri tal-ftehim huma responsabbli għal-livell ta’ emissjonijiet allokati lil dak 
il-membru taħt il-ftehim ta’ twettiq konġunt tal-impenji (l-Artikolu 4(6) tal-Protokoll ta’ 
Kyoto). 

Madankollu, ir-rapporteur iqis li l-proċeduri ta’ konformità inkorporati fl-EU ETS, il-
mekkaniżmi bbażati fuq is-suq tal-Protokoll ta’ Kyoto u l-possibbiltà li jintuża l-bilanċ 
pożittiv tal-ewwel perjodu ta’ impenn se jgħinu biex ikun żgurat li n-nuqqas ta’ konformità 
min-naħa tal-UE tkun estremament improbabbli.  

Pajjiżi terzi li qed jipparteċipaw jew huma marbuta mal-EU ETS

Għalkemm l-Islanda mhijiex Stat Membru tal-UE, din qed tipparteċipa fl-EU ETS u għandha 
l-intenzjoni li twettaq l-impenn tagħha fil-PK CP2 konġuntement mal-UE u l-Istati Membri
tagħha.  Id-drittijiet u l-obbligi li japplikaw għall-Istati Membri fit-twettiq konġunt tal-impenji 
jeħtieġ li jkunu applikabbli wkoll għall-Islanda permezz tal-leġiżlazzjoni tal-UE u l-ftehim 
ġdid bejn l-UE, l-Istati Membri kollha u l-Islanda, li l-Kummissjoni ngħatat il-mandat biex 
tinnegozja. 

Il-parteċipazzjoni fl-EU ETS ta’ pajjiżi terzi li mhumiex parti mill-ftehim ta’ twettiq konġunt 
tal-impenji (il-Liechtenstein, in-Norveġja) ma taffettwax it-twettiq konġunt tal-impenji bejn l-
UE, l-Istati Membri tagħha u l-Islanda.   Fejn huwa meħtieġ rilaxx nett ta’ unitajiet KP, 



PR\1017286MT.doc 9/11 PE527.992v02-00

MT

konsistenti mat-trasferimenti tal-kwoti ta’ emissjoni tal-UE bejn dawn il-pajjiżi u l-UE, iridu 
jiġu stabbiliti u applikati d-dettalji tekniċi rilevanti. 

Għall-Pajjiżi terzi marbuta mal-EU ETS, li mhux qed jipparteċipaw fil-ftehim ta’ twettiq 
konġunt tal-impenji (l-Isvizzera u possibbilment pajjiżi oħra), kwalunkwe dettall li 
jikkonċerna r-rilaxx nett ta’ unitajiet KP li jirriflettu l-kummerċ nett fil-kwoti ta’ emissjonijiet 
tal-UE bejn l-UE u pajjiż terz jeħtieġ li jiġi stabbilit fil-ftehim ta’ konnessjoni bejn l-UE u dak 
il-pajjiż terz. 

Rekwiżiti ta’ rappurtar u kontabbiltà

Taħt it-Tieni perjodu ta’ impenn tal-Protokoll ta’ Kyoto kull Parti hija meħtieġa tissottometti 
rapport biex tiffaċilita l-kalkolu tal-ammont assenjat tagħha u turi l-kapaċità tagħha li tagħti 
kont tal-emissjonijiet tagħha u l-ammont assenjat (ir-rapport inizjali).  Ir-rekwiżiti dettaljati 
għar-rapporti inizjali huma stabbiliti fid-Deċiżjoni 2/CMP.8.

Id-Deċiżjoni ta’ Ratifika proposta tagħmel provvediment għal rapport inizjali konġunt tal-UE, 
l-Istati Membri tagħha u l-Islanda, li għandu jkun preparat mill-Kummissjoni, u Rapporti 
Inizjali individwali għal kull Stat Membru u l-Islanda.  Ir-rapport inizjali konġunt għandu 
jkun fih l-informazzjoni meħtieġa relatata mal-impenn konġunt, li abbażi tagħha jiġi kkalkulat 
l-ammont assenjat konġunt, u jistabbilixxi l-ammont assenjat tal-UE.  

Ir-rapporti inizjali kollha se jkunu soġġetti għal reviżjoni minn gruppi esperti fil-livell 
internazzjonali iżda l-ammonti assenjati tal-Istati Membri jew tal-Islanda ma għandhomx 
ikunu soġġetti għal aġġustamenti fir-reviżjoni tar-Rapporti Inizjali rispettivi tagħhom.  

Id-Deċiżjoni ta’ Ratifika proposta hija bbażata fuq is-suppożizzjoni li l-UE kif ukoll l-Istati 
Membri tagħha jkomplu jissottomettu inventarji nazzjonali individwali tal-emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra kif ukoll komunikazzjonijiet nazzjonali b’konformità mar-rekwiżiti ta’ 
rapportar miftiehma internazzjonalment, implimentati taħt il-liġi tal-UE permezz tal-
Artikolu 7 tar-Regolament MMR.  

Kif meħtieġ, l-Istati Membri għandhom jirrapportaw liema sehem mill-emissjonijiet totali 
nazzjonali tagħhom huwa kopert mill-EU ETS, sabiex jiżguraw li l-valutazzjoni ta’ 
konformità tqis biss l-emissjonijiet tal-Istati Membri jew tal-Islanda li huma mis-setturi mhux 
ETS. L-UE għandha tkompli tirrapporta l-inventarju komplut tal-emissjonijiet ta’ gassijiet 
serra għall-UE u l-Istati Membri tagħha, f’konformità mar-regoli tal-Protokoll ta’ Kyoto. 

Ir-regoli internazzjonali rilevanti li jikkontrollaw il-kontabbiltà għall-emissjonijiet u l-
progress lejn il-ksib tal-impenji fil-PK CP2 kienu miftiehma fis-sustanza, għalkemm ma ġewx 
adottati formalment, f’Varsavja f’Novembru 2013.   L-adozzjoni formali tagħhom għandha 
sseħħ matul il-konferenza li jmiss dwar il-klima f’Lima f’Diċembru 2014. F’Varsavja, l-
Unjoni Ewropea u l-Partijiet l-oħra kollha b’impenn fil-PK CP2, iddikkjaraw li jqisu l-parti 
miftiehma b’mod sostantiv ta’ dawn ir-regoli internazzjonali bħala magħluqa u li dawn se 
jittrasponuhom fil-liġi domestika.  

Ir-rapporteur iqis importanti li jenfasizza li s-sottomissjoni formali tal-istrumenti ta’ ratifika 
tal-UE, l-Istati Membri tagħha u l-Islanda lin-NU għandha sseħħ fi kwalunkwe każ wara l-
konferenza dwar il-klima ta’ Lima fl-aħħar tal-2014, u għalhekk wara l-adozzjoni formali 
skedata tar-regoli dwar il-kontabbiltà biss. Dan se jippermetti lill-UE tqis l-għażliet ta’ ratifika 
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tagħha kieku dan il-ftehim sostantiv dwar ir-regoli ta’ kontabbiltà kellu jerġa’ jinfetaħ b’mod 
li jaffettwa l-ftehim ta’ twettiq konġunt tal-impenji. 

It-trasferiment ’il quddiem, is-sehem tad-dħul u l-mekkaniżmi tas-suq tal-Protokoll ta’ Kyoto 

Il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill ma tinkludix dispożizzjonijiet speċifiċi għall-
implimentazzjoni teknika tal-Protokoll ta’ Kyoto permezz tal-ġestjoni tal-unitajiet fis-sistema 
tar-reġistri tal-Unjoni u l-Istati Membri tagħha matul it-tieni perjodu ta’ impenn. F’dan ir-
rigward, id-Deċiżjoni ta’ Ratifika proposta tissoponi li l-ftehimiet milħuqa f’Doha f’Diċembru 
2012 dwar it-trasferiment ’il quddiem tal-ammonti eċċessivi mill-ewwel perjodu ta’ impenn, 
il-ħruġ ta’ unitajiet ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet (ERU) taħt il-mekkaniżmi tas-suq u t-
trasferiment internazzjonali tal-unitajiet ta’ ammonti assenjati (AAU) għandhom jiġu applikati 
u użati mill-Partijiet kif xieraq. Huwa ovvju wkoll li r-regoli tekniċi meħtieġa jridu jiġu 
żviluppati u adottati sabiex jiżguraw konsistenza fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-
Protokoll ta’ Kyoto fuq il-livell tal-UE u l-Istati Membri.  

Id-deċiżjoni ta’ ratifika proposta hija bbażata wkoll fuq is-suppożizzjoni li kull membru tal-
ftehim ta’ twettiq konġunt tal-impenji huwa responsabbli biex jistabbilixxi u jżomm l-
eliġibilità tiegħu fir-rigward tat-tranżazzjonijiet ta’ Kyoto li jinvolvu r-reġistru nazzjonali 
tiegħu, skont ir-regoli tal-PK.  Għall-Istati Membri li għadhom ma stabbilixxewx l-eliġibilità 
tagħhom dan ifisser li ma jistgħux jipparteċipaw fit-tranżazzjonijiet tal-PK fir-reġistru tal-PK 
tagħhom sakemm tiġi stabbilita l-eliġibilità.  It-trasferimenti ta’ krediti internazzjonali għal 
skopijiet ta’ konformità fl-EU ETS jitwettqu fir-reġistru tal-UE PK u għalhekk huma koperti 
mill-eliġibilità tal-UE. 

Il-mekkaniżmu ta’ ambizzjoni tal-Protokoll ta’ Kyoto

L-Anness għall-Proposta għad-Deċiżjoni ta’ ratifika tal-Kunsill jagħmilha ċara li kull membru 
tal-ftehim ta’ twettiq konġunt tal-impenji jista’ jżid il-livell ta’ ambizzjoni tiegħu billi 
jikkanċella l-unitajiet tal-PK.  Dan jeħtieġ ukoll li kwalunkwe sottomissjoni taħt l-Artikolu 3 
(1b) u (1c) tal-PK issir b’mod konġunt. 

Taħt il-Proposta tal-Kummissjoni, kull Stat Membru jista’ jżid b’mod unilaterali l-ambizzjoni 
tiegħu permezz tal-kanċellazzjoni volontarja tal-unitajiet PK.  Kwalunkwe żieda formali fil-
mira tal-UE, kif ukoll kwalunkwe bidla li tirriżulta fil-ftehim ta’ twettiq konġunt tal-impenji 
trid madankollu titwettaq b’mod konġunt. Il-Proposta tal-Kummissjoni ma tistabbilixxix il-
proċeduri biex issir it-tali bidla formali.  Dawn il-proċeduri se jeħtieġu li jiġu deċiżi fil-
kuntest ta’ kwalunkwe deċiżjoni li tiżdied il-mira tal-UE. 

Konklużjoni

Ir-rapporteur iqis li d-deċiżjoni ta’ ratifika dwar il-konklużjoni tal-Emenda ta’ Doha għall-
Protokoll ta’ Kyoto u t-twettiq konġunt tal-impenji mill-Unjoni Ewropea se jibagħtu sinjal 
qawwi dwar l-isforzi u t-tmexxija tal-UE u l-Istati Membri tagħha fl-indirizzar tat-tibdil fil-
klima fil-livell internazzjonali.  

Huwa għalhekk li r-rapporteur jipperċepixxi d-dħul fis-seħħ formali tal-Emenda ta’ Doha fost 
l-objettivi prijoritarji għall-Unjoni Ewropea minħabba li l-Protokoll ta’ Kyoto għandu 
kontribut kruċjali fl-isforzi globali biex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima.   
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Hu jistieden ukoll lill-Kunsill jieħu l-passi meħtieġa biex jiffinalizza l-pożizzjoni tiegħu dwar 
ir-ratifika tal-Emenda ta’ Doha malajr kemm jista’ jkun sabiex il-proċessi ta’ ratifika 
domestiċi fl-Istati Membri jistgħu jseħħu sa mhux aktar tard mill-ħarifa tal-2014 u flimkien 
mal-UE, dawn ikunu jistgħu jiddepożitaw l-istrument ta’ aċċettazzjoni tagħhom ferm qabel il-
Konferenza ta’ Pariġi dwar it-Tibdil fil-Klima fl-2015. 

Minħabba l-kunsiderazzjonijiet imsemmija hawn fuq, ir-Rapporteur jissuġġerixxi li l-Kumitat 
responsabbli u l-Parlament Ewropew jagħtu l-kunsens tagħhom għall-abbozz ta’ proposta tal-
Kummissjoni għal Deċiżjoni tal-Kunsill mingħajr dewmien mhux meħtieġ u mhux aktar tard 
mit-tmiem ta’ dan it-terminu parlamentari.  


