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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-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
(COM(2014)0042 – C7-0000/2014 – 2014/0019(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2014)0042),

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri 
tagħha, minn naħa, u r-Repubblika tal-Korea, min-naħa l-oħra (2011/265/EU),

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 91, 
l-Artikolu 100(2), l-Artikolu 167(3), l-Artikolu 207 u l-Artikolu 218(6), it-tieni 
subparagrafu, punt (a)(v), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C7-
0000/2014),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 81 u 90(7), tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali 
(A7-0000/2014),

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-Protokoll,

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u 
tar-Repubblika tal-Korea.
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NOTA SPJEGATTIVA

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, bil-għan li 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-Kunsill adotta 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.

Osservazzjonijiet tar-rapporteur

Ir-rapporteur jilqa' "l-Protokoll" mal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-Korea u 
jemmen li l-Parlament Ewropew għandu jagħti l-approvazzjoni tiegħu. L-adeżjoni tal-Kroazja 
mal-Unjoni Ewropea jeħtieġ li tkun riflessa b'mod sħiħ fil-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-
UE u l-Korea.


