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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza s-sitwazzjoni ġeopolitika tal-Armenja, tal-Ġeorġja u l-Ażerbajġan fir-rigward 
tar-Russja, l-Iran u t-Turkija, u għaldaqstant iqis li huwa tal-ogħla importanza li l-
kooperazzjoni mal-Kawkasu tan-Nofsinhar tingħata l-ogħla prijorità, mhux l-anqas fi 
kwistjonijiet li għandhom x’jaqsmu mal-enerġija;

2. Iqis li l-kummerċ huwa wieħed mill-komponenti l-aktar importanti tal-politika ġenerali 
tal-UE li trawwem l-istabilità politika, it-tkabbir u l-prosperità sostenibbli fil-pajjiżi tas-
Sħubija tal-Lvant b’mod ġenerali, u fir-reġjun tal-Kawkasu tan-Nofsinhar b’mod 
partikulari;

3. Jilqa’ l-konklużjonijiet tal-istudji ta’ fattibilità għall-Ġeorġja u l-Armenja f’Mejju 2008, li 
wrew li l-ftehimiet wesgħin u komprensivi ta’ kummerċ ħieles (DCFTAs) iġibu benefiċċji 
ekonomiċi sinifikanti għal dawk il-pajjiżi u għall-UE, u b’hekk jippermettu lill-
Kummissjoni li tidħol f’fażi preparatorja għal negozjati futuri dwar id-DCFTAs; jistieden 
lill-Ażerbajġan sabiex jikkonkludi l-adeżjoni tiegħu mad-WTO mill-aktar fis possibbli, 
minħabba li s-sħubija mad-WTO hija prekundizzjoni sabiex jiġu kkunsidrati n-negozjati 
tal-FTA; jinkuraġġixxi lill-Ġeorġja, lill-Armenja u lill-Ażerbajġan sabiex itejbu l-progress 
tagħhom sabiex jirrispettaw il-Pjanijiet ta’ Azzjoni ENP rispettivi tagħhom u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni, l-aktar fir-rigward tat-titjib tal-kapaċità 
istituzzjonali tagħhom u tal-implimentazzjoni tar-riformi regolatorji (speċjalment fir-
rigward tal-livelli baxxi ħafna ta’ ħarsien tal-proprjetà intellettwali fit-tliet pajjiżi), li huwa
wieħed mill-prekundizzjonijiet għall-implimentazzjoni effettiva, u għas-sostenn tal-effetti 
ta’ dawn l-FTAs ambizzjużi;

4. Iqis li l-konklużjoni fil-ġejjieni ta’ ftehimiet ta’ assoċjazzjoni u l-konklużjoni eventwali 
possibbli ta’ DCFTAs ma’ kull wieħed minn dawn il-pajjiżi jkun l-ewwel pass lejn l-
inkoraġġiment għat-twaqqif ta’ netwerk ta’ tip simili ta’ FTAs bejn dawn il-pajjiżi, biex 
b’hekk jiġu stabbiliti żoni wiesa' u komprensivi ta’ kummerċ ħieles fosthom, bil-għan li 
tittejjeb l-integrazzjoni reġjonali;

5. Jilqa’ l-isforzi ta’ diversi organizzazzjonijiet ta’ kooperazzjoni reġjonali, b’mod 
partikulari l-Organizzazzjoni tal-Kooperazzjoni Ekonomika tal-Baħar l-Iswed (BSEC), li 
l-għan tagħha huwa l-integrazzjoni akbar tar-reġjun tan-Nofsinhar tal-Kawkasu; jappella 
għal involviment akbar tal-UE favur l-integrazzjoni fir-reġjun, ladarba l-Komunità issa 
għandha l-kompetenza esklussiva fir-rigward tal-politika ta’ kummerċ u għaldaqstant l-
Istati Membri tal-UE li jieħdu sehem fil-BSEC (il-Bulgarija, il-Greċja u r-Rumanija) ma 
jistgħux jimpenjaw ruħhom fiż-żona ta’ kummerċ, peress li dan ma jkunx kompatibbli 
mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE.


