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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-tieni 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 tan-negozzjazzjonijiet 
mal-Istati Uniti tal-Amerika dwar l-aġġustamenti kumpensatorji neċessarji riżultanti 
mill-irtir maħsub tal-Istati Uniti minn impennji speċifiċi fuq is-servizzi tal-logħob tal-
azzard u l-imħatri skont it-termini tal-Artikolu XXI tal-Ftehima Ġenerali dwar il-
Kummerċ fis-Servizzi (GATS)
(00000/2010 - C7-0000/2010 - 2008/0113(NLE))

(Approvazzjoni)

The European Parliament,

– wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tan-
negozzjazzjonijiet mal-Istati Uniti tal-Amerika dwar l-aġġustamenti kumpensatorji 
neċessarji riżultanti mill-irtir maħsub tal-Istati Uniti minn impennji speċifiċi fuq is-
servizzi tal-logħob tal-azzard u l-imħatri skont it-termini tal-Artikolu XXI tal-Ftehima 
Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (GATS) (SEC(20082023),

- wara li kkunsidra l-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill (00000/2010)

– wara li kkunsidra l-Artikolu 133(1) u (5) u l-Artikolu 300(3) tat-Trattat KE, li skont it-
termini tagħhom il-Kunsill kkonsulta lill-Parlament (C7-0000/2010),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill bl-
isem "Konsegwenzi tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona dwar il-proċeduri 
interistituzzjonali ta' teħid ta' deċiżjonijiet li għaddejjin bħalissa" (COM(2009)0665),

– ara li kkunsidra l-Artikoli 207(4) u 218(6), it-tieni paragrafu, punt (a), tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 81 u 90(8) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A7-
0000/2010),

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u lill-Gvern tal-
Istati Uniti tal-Amerika;
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NOTA SPJEGATTIVA

It-Trattat ta’ Lisbona, li daħal fis-seħħ fl-ewwel ta’ Diċembru 2009, emenda b’mod drastiku l-
Politika Kummerċjali Komuni tal-Unjoni Ewropea. Dawn il-bidliet kellhom konsegwenzi 
varji għal ħafna proposti preżentati mill-Kummissjoni, fuq il-bażi ta’ trattati "antiki”, qabel 
dik id-data. F’xi każijiet, ingħata qafas legali ġdid lil ċerti proposti li qabel ma kinux soġġetti 
għall-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet interistituzzjonali. Il-proposta f’dan il-faxxiklu 
proċedurali hija każ minn ta' dan it-tip. Il-proposta kienet preċedentment imsejjes fuq l-
Artikoli 133 u 300 tat-Trattat KE. Issa tidħol fl-ambitu tal-Artikoli 207 u 218(6) tat-TFUE, li 
skont it-termini tagħhom għandu jinkiseb il-kunsens tal-Parlament Ewropew qabel ma l-
Kunsill jadotta kwalsiasi deċiżjoni li tikkonkludi ftehima internazzjonali marbuta mal-politika 
kummerċjali komuni. 

Il-kunsens li l-Parlament Ewropew ikun mitlub jagħti, f’din ir-riżoluzzjoni, għandu x’jaqsam 
man-negozjazzjoni tal-aġġustamenti kumpensatorji bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea, 
wara li tal-ewwel irtiraw mill-impennji skedata tagħhom mad-WTO dwar il-logħob tal-azzard 
u l-imħatri.

L-UE u l-Istati Uniti daħlu f’negozjazzjonijiet skont it-termini tal-Artikolu XXI:2(a) tal-
GATS li kienu kkompletati fis-17 ta' Diċembru 2007. Il-pakkett ta’ kumpens li kien hemm 
ftehim fuqu għandu x’jaqsam mal-impennji fis-setturi tas-servizzi ta’ immaggazzinaġġ u l-
ħżin, is-servizzi ta' testjar tekniku, is-servizzi ta' riċerka u żvilupp u s-servizzi postali.

Billi huwa ta’ sogħba li l-Istati Uniti ħadu d-deċiżjoni li jagħlqu s-suq tagħhom tal-logħob tal-
azzard u l-imħatri, bir-riżultat li kien hemm telf kbir mil-lum għall-għada fil-kapitalizzazzjoni 
tas-suq għall-kumpanniji Ewropej, ir-rapporteur jirrikonoxxi li dan sar skont it-termini tal-
Artikolu XXI tal-Ftehima Ġenerali fuq il-Kummerċ fis-Servizzi (GATS) u li għalhekk kien 
perfettament legali. Il-kumpensi li dwarhom kien hemm qbil kienu r-riżultat ta' 
negozjazzjonijiet magħmulin fl-ambitu tal-istess artikolu, u għalhekk huma wkoll huma 
legali. Il-PE dejjem appoġġja l-qafas ta’ kummerċ multilaterali u għalhekk hu sodisfatt li għal 
darba oħra, ir-regoli tad-WTO taw xhieda li huma għodda effikaċi fl-evitar tal-gwerer 
deġenerattivi tal-kummerċ u s-sanzjonijiet unilaterali.

B’danakollu, ir-rapporteur jixtieq ukoll jaċċentwa li dawn il-kumpensi, minkejja li 
perfettament legali, ma jagħmlu xejn għalbiex ikun hemm kumpen dirett lis-settur tas-servizzi 
tal-logħob tal-azzard u l-imħatri. Matul il-perijodu ta’ tiftix tal-fatti għal dan id-dossier, ir-
rapporteur iltaqa’ mal-assoċjazzjonijiet ewlenin tas-settur u ġie infurmat li l-kumpanniji 
Ewropej involuti, b’mod partikolari il-kumpanniji tal-logħob tal-azzard u tal-imħatri online, 
tilfu – mil-lum għall-għada – felli kbir mis-suq tagħhom. Ċerti kumpanniji qegħdin jisħqu 
wkoll li qegħdin jiġu investigati ‘inġustament’ mill-qrati tal-Istati Uniti. Ir-rapporteur 
għalhekk jixtieq jirrikmanda lill-Kummissjoni Ewropea tħares mill-qrib lejn it-talbiet u l-
pretiżi tas-settur u tiżgura li, kemm jista’ jkun, ikun hemm parità ta' opportunitajiet.


