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PR_COD_COD_2am

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.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 732/2008 li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji 
ġeneralizzati għall-perjodu mill-1 ta' Jannar 2009 sal-31 ta' Diċembru 2011 
(COM(2010)0142 – C7-0135/2010 – 2010/0140(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2010)0142), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 207(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C7-0135/2010),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat dwar il-Kummerċ Internazzjonali u l-opinjoni tal-
Kumitat għall-Iżvilupp (A7-0000/2010),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jistieden lill-Kummissjoni tirreferi l-kwestjoni lill-Parlament mill-ġdid jekk għandha l-
ħsieb temenda l-proposta tagħha b’mod sostanzjali jew tissostitwiha b’test ieħor;

3. Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta proposta għal Regolament ġdid li jkun japplika 
skema ta' ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati mingħajr ebda dewmien;

4. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Għall-fini li jinkisbu l-objettivi ta’ 
dan ir-Regolament, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa tadotta atti 
delegati skont it-termini tal-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea. Huwa ta’ importanza 
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partikolari li l-Kummissjoni twettaq il-
konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol 
tagħha ta’ tħejjija, inkluż fuq livell ta’ 
esperti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa tistabbilixxi riferiment għall-Artikoli 10(2), 11(7) u (8), 16(3), 19(3), (4) u 
(5), u 25 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 732/2008. F’dawn l-artikoli jsir riferiment 
għall-atti delegati, li l-proċeduri tagħhom huma stabbiliti fl-Artikoli 27a, 27b, 27c, 27d u 27e.

Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 5 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont ma jingħad fl-Artikolu 291 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, ir-regoli u l-prinċipji ġenerali li 
għandhom x'jaqsmu mal-mekkaniżmi 
għall-kontroll mill-Istati Membri tal-
eżerċiżżju min-naħa tal-Kummissjoni tas-
setgħat ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu stipulati bil-quddiem b'regolament 
adottat f'konformità mal-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja. Sakemm ma jkun 
hemm l-adozzjoni ta' dak ir-regolament il-
ġdid, tibqa’ tapplika d-Deċiżjoni tal-
Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 
1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-
eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni 
konferiti fuq il-Kummissjoni, bl-
eċċezzjoni tal-proċedura regolatorju bi 
skrutinju, li ma għadhiex applikabbli 
aktar. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-diċitura standard ġiet inkluża fi premessa fl-atti leġiżlattivi ġa miftehmin mal-
Kunsill u adottati wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona u li jikkonferixxu setgħat ta' 
implimentazzjoni.
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Emenda3

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 a (ġdid)
Regolament KE nru 732/2008
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-Artikolu 8, il-paragrafu 3qiegħed 
jiġi sostitwit b’dan li ġej:
“3. Il-Kummissjoni għandha 
tirrieżamina l-istatus ta' ratifika u 
eżekuzzjoni effikaċi tal-konvenzjonijiet 
elenkati fl-Anness III billi teżamina t-
tagħrif disponibbli mill-korpi relevanti 
ta’ monitoraġġ. Il-Kummissjoni 
għandha tinforma lill-Parlament 
Ewropew u lill- Kunsill jekk din l-
informazzjoni tkun tindika li kien hemm 
tiġnib, min-naħa ta’ pajjiż benefiċjarju, 
tal-eżekuzzjoni effikaċi tal-
konvenzjonijiet. Il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill, b’mod li jkun fil-
ħin għad-diskussjonijiet dwar ir-
Regolament li jmiss, rapport sintetiku 
dwar l-istatus ta' ratifika u 
rakkomandazzjonijiet disponibbli mill-
korpi relevanti ta' monitoraġġ.”.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew għandu jkun infurmat dwar tiġnib possibbli min-naħa ta’ pajjiż 
benefiċjarju mill-eżekuzzjoni effikaċi tal-konvenzjonijiet. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
lill-Parlament Ewropew, b’mod li jkun fil-ħin għad-diskussjonijiet dwar ir-Regolament li 
jmiss, rapport sintetiku dwar l-istatus ta' ratifika u rakkomandazzjonijiet disponibbli mill-
korpi relevanti ta' monitoraġġ.
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Emenda 4

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 a (ġdid)
Regolament KE nru 732/2008
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fl-Artikolu 10, il-paragrafu 2qiegħed 
jiġi sostitwit b’dan li ġej:
“2. Wara li tkun eżaminat ir-rikjesta, il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi, 
permezz ta’ att delegat, skont it-termini 
tal-Artikolu 27a, billi tiddeċiedi jekk 
tikkonferixxix lill-pajjiż rikjedent l-
arranġament speċjali ta’ inċentiv għall-
iżvilupp sostenibbli u l-governanza 
tajba.”.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-atti delegati huma l-miżuri xierqa, billi l-konferiment tal-arranġament speċjali għall-
inċentiv għall-iżvilupp sostenibbli u l-governanza tajba lil pajjiż huwa emenda għall-att 
bażiku. Id-deċiżjoni li minnhom għandhom jibbenefikaw il-pajjżi terzi mill-GSP+ hija ta' 
applikazzjoni ġenerali. Bid-deċiżjoni li l-GSP+ tapplika għal pajjiżi terzi partikolari, id-
deċiżjoni tkun tikkonċerna l-kummerċ kollu fil-prodotti elenkati fl-Anness II mill-pajjiż terz 
relevanti lejn l-UE. L-elenku jissuplementa l-att bażiku billi jiddetermina l-benefiċjarji tal-
GSP+.

Emenda 5

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3 b (ġdid)
Regolament KE nru 732/2008
Artikolu 10 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Fl-Artikolu 10(3), il-parti 
introduttorja qiegħda tiġi sostitwita b’dan 
li ġej:
“3. Il-Kummissjoni għandha tinnotifika 
lill-pajjiż rikjedenti dwar deċiżjoni 
meħuda skont it-termini tal-paragrafu 2. 
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Fejn pajjiż jiġi kkonferit l-arranġament 
speċjali ta’ inċentiv, dan għandu jiġi 
infurmat bid-data meta dik id-deċiżjoni 
tidħol fis-seħħ. Il-Kummisjoni għandha 
tadotta l-Anness I, Kolonna E, li jelenkaw 
il-pajjiżi li jibbenefikaw mill-
arranġament speċjali ta’ inċentiv għall-
iżvilupp sostenibbli u l-governanza 
tajba.”.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fejn pajjiż jiġi kkonferit lilu l-arranġament speċjali ta' inċentiv, il-Kummisjoni għandha 
tadotta l-Anness I, Kolonna E, li jelenkaw il-pajjiżi li jibbenefikaw mill-arranġament speċjali 
ta’ inċentiv għall-iżvilupp sostenibbli u l-governanza tajba. Dan iwassal għaċ-ċertezza tad-
Dritt.

Emenda 6

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 a (ġdid)
Regolament KE nru 732/2008
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Fl-Artikolu 10, il-paragrafu 5 
qiegħed jiġi sostitwit b’dan li ġej:
“5. Il-Kummissjoni għandha tiġġestixxi 
r-relazzjonijiet ma’ pajjiż rikjedenti 
dwar ir-rikjesta, u dan f'konformità tal-
proċedura li għaliha hemm riferiment fl-
Artikolu 27(5).".

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn l-azzjonijiet huma aktar atti ta’ implimentazzjoni milli miżura ta’ applikazzjoni 
ġenerali li tkun “tissuplementa” jew “temenda” l-att bażiku. Huwa rrakkomandat li jitqiesu 
bħala atti ta' implimentazzjoni skont it-termini tal-Artikolu 291 TFUE.
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Emenda 7

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 b (ġdid)
Regolament KE nru 732/2008
Artikolu 11 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Fl-Artikolu 11, il-paragrafu 7 
qiegħed jiġi sostitwit b’dan li ġej:
“7. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati skont it-termini tal-Artikolu 27a, 
ħalli tistabbilixxi regoli dettaljati għall-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet li
għalihom hemm riferiment fil-paragrafi 
4, 5 u 6 ta' dan l-Artikolu.".

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafi 4, 5 u 6 jiddeterminaw kif l-arranġament speċjali għall-pajjiżi l-anqas żviluppati 
japplika f’dak li għandu x’jaqsam mas-settur taz-zokkor. Ir-regoli dettaljati huma ta’ 
applikazzjoni ġenerali fis-sens li jkunu japplikaw għal dak li għandu x’jaqsam mal-
arranġament speċjali, għall-prodotti kollha fis-settur. Barra minhekk, jissupplementaw l-att 
prinċipali billi jagħtu aktar regoli dettaljati dwar kif dawk id-dispożizzjonijiet għandhom jiġu 
implimentati. L-atti delegati huma l-miżura x-xierqa. 

Emenda 8

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 c (ġdid)
Regolament KE nru 732/2008
 Artikolu 11 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4c) Fl-Artikolu 11, il-paragrafu 8 
qiegħed jiġi sostitwit b’dan li ġej:
“8. Meta n-NU jeskludu pajjiż mill-
elenku tal-pajjiżi l-anqas żviluppati, dan 
għandu jitneħħa mill-elenku tal-
benefiċarji ta’ dan l-arranġament. It-
tneħħija ta’ pajjiż minn arranġament u 
l-istabbiliment ta’ perijodu ta’ 
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tranżizzjoni ta’ mill-anqas tliet snin
għandhom ikunu deċiżi mill-
Kummissjoni permezz ta’ atti delegati, 
skont it-termini tal-Artikoli 27a, 27b, 27c, 
27d u 27e.”.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-atti delegati jmur billi t-tneħħija ta’ pajjiż mill-arranġament twassal għal emenda 
fl-Anness I, kolonna D, jiġifieri l-elenku tal-pajjiżi l-anqas żviluppati li jibbenefikaw mill-
arranġament speċjali għall-pajjiżi l-anqas żviluppati. Emenda ta’ annessi hija evidentement 
emenda ta’ att bażiku. Meta jitqies li l-emendi inkwestjoni jirriflettu pożizzjoni tan-NU, l-użu 
tal-atti delegati jmur. Tali adattament tekniku ma jkunx jeħtieġ il-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja li tieħu aktar żmien u hija ineffiċjenti.

Emenda 9

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 d (ġdid)
Regolament KE nru 732/2008
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4d) Fl-Artikolu 16(3), il-punt (a) qiegħed 
jiġi sostitwit b’dan li ġej:
“(a) nnotifikat lill-Parlament Ewropew u 
l-Kumitat li għalihom hemm riferiment 
fl-Artikolu 27;”.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew għandu jkun infurmat.

Emenda 10

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 e (ġdid)
Regolament KE nru 732/2008
Artikolu 16 – paragrafu 3 – it-tieni subparagrafu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4e) Fl-Artikolu 16(3), it-tieni 
subparagrafu qiegħed jiġi sostitwit b’dan 
li ġej:

“Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-
pajjiż benefiċjarju kkonċernat b’kull 
deċiżjoni meħuda f’konformità ma’ dan 
il-paragrafu, qabelma ssir effettiva. Il-
Kummissjoni għandha wkoll tinnotifika 
lill-Parlament Ewropew u l-Kumitat li 
għalih hemm riferiment fl-Artikolu 27.”.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minn mindu daħal fis-seħħ it-Trattat ta' Lisbona, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jaġixxu 
konġuntament f'konformità mal-proċedura leġiżlattiva ordinarja, għall-adozzjoni ta' miżuri li 
jiddefinixxu l-qafas għall-implimentazzjoni tal-politika kummerċjali komuni.

Emenda 11

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 f (ġdid)
Regolament KE nru 732/2008
Artikolu 16 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4f) Fl-Artikolu 16(3), għandu jiżdied is-
subparagrafu li ġej:
“Il-Kummissjoni għandha taġixxi 
permezz ta’ atti delegati, skont it-termini 
tal-Artikolu 27a.”.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni għall-irtirar tal-preferenzi tissupplementa l-att prinċipali bl-istess mod bħall-
elenku tal-pajjiżi li se jibbenefikaw mill-GSP+. L-irtirar temporanju tal-preferenzi għandu 
natura ġenerali. L-istess proċedura applikata għall-adozzjoni tal-elenku għandha tapplika 
wkoll għall-irtirar temporanju tal-preferenzi għal pajjiż wieħed jew aktar.



PR\839051MT.doc 13/29 PE452.776v01-00

MT

Emenda 12

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 g (ġdid)
Regolament KE nru 732/2008
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4g) Qiegħed jitħassar il-paragrafu 4 mill-
Artikolu 16.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni għall-irtirar tal-preferenzi tissupplementa l-att prinċipali bl-istess mod bħall-
elenku tal-pajjiżi li se jibbenefikaw mill-GSP+. L-istess proċedura applikata għall-adozzjoni 
tal-elenku għandha tapplika wkoll għall-irtirar temporanju tal-preferenzi għal pajjiż wieħed 
jew aktar. L-atti delegati għandhom japplikaw.

Emenda 13

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 h (ġdid)
Regolament KE nru 732/2008
Artikolu 16 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4h) Fl-Artikolu 16, il-paragrafu 5 
qiegħed jiġi sostitwit b’dan li ġej:
“5. Il-perijodu ta’ sospensjoni ma 
għandux jeċċedi s-sitt xhur. Meta jiskadi 
l-perijodu, il-Kummissjoni għandha 
tiddeċiedi jekk titterminax is-
sospensjoni wara li tinforma lill-
Parlament Ewropew u lill-Kumitat li 
għalih hemm riferiment fl-Artikolu 27 
jew li ttawwal il-perijodu ta' sospensjoni 
f'konformità mal-proċedura li għaliha 
hemm riferiment fil-paragrafu 3 ta' dan 
l-Artikolu.".

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk titterminax is-sospensjoni wara li tinforma lill-
Parlament Ewropew u lill-Kumitat li għalih hemm riferiment fl-Artikolu 27 jew li ttawwal il-
perijodu ta’ sospensjoni.

Emenda 14

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 i (ġdid)
Regolament KE nru 732/2008
Artikolu 16 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4i) Fl-Artikolu 16, il-paragrafu 6 qiegħed 
jiġi sostitwit b’dan li ġej:
“6. L-Istati Membri u l-Parlament 
Ewropew għandhom jikkomunikaw lill-
Kummissjoni l-informazzjoni relevanti 
kollha li tista’ tiġġustifika s-sospensjoni 
tal-preferenzi jew it-titwil tagħha.”.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew għandu wkoll ikun jista’ jikkomunika lill-Kummissjoni l-informazzjoni 
relevanti kollha li tista' tiġġustifika s-sospensjoni tal-preferenzi jew it-titwil tagħha.

Emenda 15

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 j (ġdid)
Regolament KE nru 732/2008
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4j) Fl-Artikolu 17, il-paragrafu 1 qiegħed 
jiġi sostitwit b’dan li ġej:
“1. Fejn il-Parlament Ewropew, il-
Kummissjoni jew Stat Membru jirċievi 
informazzjoni li tista’ tiġġustifika rtirar 
temporanju u fejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kummissjoni jew Stat 
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membru jqisu li hemm bażi biżżejjed 
għal investigazzjoni, għandhom 
jinfurmaw lill-Parlament Ewropew u lill-
Kumitat li għalih hemm riferiment fl-
Artikolu 27 u jitolbu l-
konsultazzjonijiet. Il-Konsultazzjonijiet 
għandhom iseħħu fi żmien xahar 
wieħed.”.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minn mindu daħal fis-seħħ it-Trattat ta' Lisbona, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jaġixxu 
konġuntament f'konformità mal-proċedura leġiżlattiva ordinarja, għall-adozzjoni ta' miżuri li 
jiddefinixxu l-qafas għall-implimentazzjoni tal-politika kummerċjali komuni.

Emenda 16

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 k (ġdid)
Regolament KE nru 732/2008
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4k) Fl-Artikolu 19, il-paragrafu 1 
qiegħed jiġi sostitwit b’dan li ġej:
“1. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport dwar dak li tkun sabet lill-
Parlament Ewropew u lill-Kumitat li 
għalih hemm riferiment fl-Artikolu 27.”.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport għandu jiġi preżentat lill-Parlament Ewropew u lill-Kumitat li għalih hemm 
riferiment fl-Artikolu 27.

Emenda 17

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 l (ġdid)
Regolament KE nru 732/2008
Artikolu 19 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4l) Fl-Artikolu 19, il-paragrafu 3 qiegħed 
jiġi sostitwit b’dan li ġej:
“3. Fejn il-Kummissjoni tqis li dak li 
tkun sabet ikun jiġġustifika l-irtirar 
temporanju għar-raġuni msemmija fl-
Artikolu 15(1)(a), il-Kummissjoni 
għandha tiddeċiedi, f'konformità mal-
proċedura li għaliha hemm riferiment fl-
Artikolu 27(5), li tissorvelja u tivvaluta 
s-sitwazzjoni fil-pajjiż benefiċjarju 
kkonċernat għal perijodu ta' sitt xhur. 
Il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-
pajjiż benefiċjarju kkonċernat dwar din 
id-deċiżjoni u għandha tippubblika 
avviż fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea, li fih tħabbar li jkun fi ħsiebha 
tadotta att delegat, skont it-termini tal-
Artikolu 27a, għal irtirar temporanju 
sakemm, qabel l-iskadenza tal-perijodu, 
il-pajjiż benefiċjarju kkonċernat ma 
jimpenjax ruħu li jieħu l-miżuri 
neċessarji ħalli jikkonforma, fi żmien 
raġonevoli, mal-konvenzjonijiet li 
għalihom hemm riferiment fil-Parti A 
tal-Anness III.".

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-irtirar tal-preferenzi huwa deċiżjoni li tissupplementa l-att prinċipali bl-istess mod bħall-
elenku tal-pajjiżi li se jibbenefikaw mill-GSP+. Għalhekk huwa loġiku li jingħad li l-istess 
proċedura applikata għall-adozzjoni tal-elenku għandha tapplika wkoll għall-irtirar 
temporanju tal-preferenzi għal pajjiż wieħed jew aktar.

Emenda 18

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 m (ġdid)
Regolament KE nru 732/2008
Artikolu 19 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4m) Fl-Artikolu 19, il-paragrafu 4 
qiegħed jiġi sostitwit b’dan li ġej:
“4. Fejn il-Kummissjoni tqis li l-irtirar 
temporanju jkun neċessarju, il-
Kummissjoni għandha tirtira l-preferenzi 
permezz ta’ atti delegati, skont it-termini 
tal-Artikolu 27a. Fil-każ li għalih hemm 
riferiment fil-paragrafu 3, il-
Kummissjoni għandha tadotta att 
delegat f'għeluq il-perijodu li għalih 
hemm riferiment f'dak il-paragrafu.".

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-irtirar tal-preferenzi huwa deċiżjoni li tissupplementa l-att prinċipali bl-istess mod bħall-
elenku tal-pajjiżi li se jibbenefikaw mill-GSP+. Għaldaqstant, l-istess proċedura applikata 
għall-adozzjoni tal-elenku għandha tapplika wkoll għall-irtirar temporanju tal-preferenzi 
għal pajjiż wieħed jew aktar.

Emenda 19

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 n (ġdid)
Regolament KE nru 732/2008
Artikolu 19 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4n) Fl-Artikolu 19, il-paragrafu 5 
qiegħed jiġi sostitwit b’dan li ġej:
“5. L-irtirar temporanju kkontemplat fl-
att delegat għandu jidħol fis-seħħ sitt 
xhur wara li jkun adottat, sakemm il-
Kummissjoni, permezz ta’ att delegat, 
skont it-termini tal-Artikolu 27a, ma 
tiddeċidix qabel li r-raġunijiet li jiswew 
ta' ġustifikazzjoni ma jkunux għadhom 
viġenti.".

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-irtirar tal-preferenzi huwa deċiżjoni li tissupplementa l-att prinċipali bl-istess mod bħall-
elenku tal-pajjiżi li se jibbenefikaw mill-GSP+. Għaldaqstant, l-istess proċedura applikata 
għall-adozzjoni tal-elenku għandha tapplika wkoll għall-irtirar temporanju tal-preferenzi 
għal pajjiż wieħed jew aktar.

Emenda 20

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 o (ġdid)
Regolament KE nru 732/2008
Artikolu 20 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4o) Fl-Artikolu 20, il-paragrafu 5 
qiegħed jiġi sostitwit b’dan li ġej:
“5. L-investigazzjoni għandha tingħalaq 
fi żmien sitt xhur mid-data tal-
pubblikazzjoni tal-avviż li għalih hemm 
riferiment fil-paragrafu 2. Il-
Kummissjoni tista’, jekk ikun hemm 
ċirkustanzi eċċezzjonali u wara li 
tikkonsulta mal-Kumitat li għalih hemm 
riferiment fil-Artikolu 27, ittawwal il-
perijodu għal sitt xhur oħrajn
f'konformità mal-proċedura li għaliha 
hemm riferiment fl-Artikolu 27(5).".

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-titwil għandu jkun limitat għal sitt xhur.

Emenda 21

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 p (ġdid)
Regolament KE nru 732/2008
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4p) Fl-Artikolu 22, il-paragrafu 1 
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qiegħed jiġi sostitwit b’dan li ġej:
“1. Il-Kummissjoni għandha tinforma 
lill-pajjiż benefiċjarju kkonċernat mill-
aktar fis possibbli b’kull deċiżjoni 
meħuda skont it-termini tal-Artikoli 20 
jew 21, qabelma ssir effettiva. Il-
Kummissjoni għandha wkoll tinnotifika 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Istati Membri dwar tali deċiżjoni.”.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha wkoll tinnotifika lill-Parlament Ewropew.

Emenda 22

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 q (ġdid)
Regolament KE nru 732/2008
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4q) Il-paragrafu 2 tal-Artikolu 22 
qiegħed jitħassar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minn mindu daħal fis-seħħ it-Trattat ta' Lisbona, din il-prerogattiva ma għadhiex aktar 
possibbli.

Emenda 23

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 r (ġdid)
Regolament KE nru 732/2008
Artikolu 25 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4r) Fl-Artikolu 25, il-parti introduttorja 
qiegħda tiġi sostitwita b’dan li ġej:
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"Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' 
att delegati skont it-termini tal-Artikolu 
27a, tadotta emendi għall-Annessi għal 
dan ir-Regolament reżi neċessarji:"

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-atti delegati jmur billi l-modifika tal-annessi hija evidentement emenda tal-att 
bażiku. Tali adattament tekniku ma jkunx jeħtieġ il-proċedura leġiżlattiva ordinarja li tieħu 
aktar żmien u hija ineffiċjenti.

Emenda 24

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 s (ġdid)
Regolament KE nru 732/2008
Artikolu 27 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4s) L-Artikolu segwenti qiegħed 
jiddaħħal:

“Artikolu 27a

Atti delegati
Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati kif jingħad fl-Artikoli 10(2), 11(7) 
u (8), 16(3), u 19(3), (4) u (5), skont it-
termini tal-Artikolu 27b u soġġett għall-
kondizzjonijiet previsti fl-Artikoli 27c, 27d 
u 27e, ħalli tadotta d-dispożizzjonijiet 
neċessarji għall-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament, b'mod partikolari f’dak li 
għandu x’jaqsam:
(a) mad-deċiżjoni ħalli lill-pajjiż rikjedenti 
jkunlu kkonferit l-arranġament speċjali 
għall-inċentiv għall-iżvilupp sostenibbli u 
l-governanza t-tajba;
(b) mar-regoli dettaljati li jiddeterminaw 
kif l-arranġament speċjali għall-pajjiżi l-
anqas żviluppati japplika f’dak li għandu 
x’jaqsam mas-settur taz-zokkor.
(c) mad-deċiżjoni dwar it-tneħħija ta’ 
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pajjiż mill-arranġament speċjali għall-
pajjiżi l-anqas żviluppati u t-twaqqif ta’ 
perijodu ta’ tranżizzjoni ta’ mill-anqas 
tliet snin;
(d) mal-irtirar temporanju tal-preferenzi;
(e) mal-emendi għall-Annessi ta’ dan ir-
Regolament.” 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni timplika li l-Kummissjoni tista’ temenda l-annessi kif ukoll l-artikoli 
nfushom tar-regolament. Billi r-riżultat ta’ dawn il-miżuri huwa l-produzzjoni ta’ “emendi” 
għar-regolment bażiku, b’mod partikolari l-annessi tiegħu, għandhom japplikaw l-“atti 
delegati”. Bl-iskop li jsiru regoli għall-eżekuzjzoni, il-kontroll u l-possibbli revoka tal-atti 
delegati, iddaħħlu l-Artikoli 27a, 27b, 27c, u 27d.

Emenda 25

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4 t (ġdid)
Regolament KE nru 732/2008
Artikolu 27 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4t) L-Artikolu segwenti qiegħed 
jiddaħħal:

“Artikolu 27b

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa tal-adozzjoni ta’ atti delegati 
li għaliha hemm riferiment fl-Artikolu 
27a għandha tkun konferita lill-
Kummissjoni għall-perijodu ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

2. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifika dan 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.
3. Is-setgħa tal-adozzjoni tal-atti delegati 
hija kkonferita lill-Kummissjoni soġġett 
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għall-kondizzjonijiet imsemmijin fl-
Artikoli 27c u 27d.
4. Fejn ikun hekk meħtieġ f’każijiet ta’ 
urġenza, għandha tapplika l-proċedura li 
hemm dispost għaliha fl-Artikolu 27e.”.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu jistabbilixxi r-regoli għall-eżerċizzju tad-delega.

Emenda 26

Proposta għal regolament – att li jemenda
 Artikolu 1 – punt 4 u (ġdid)
Regolament KE nru 732/2008
Artikolu 27 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4u) L-Artikolu segwenti qiegħed 
jiddaħħal:

“Artikolu 27c

Revoka tad-delega

1. Id-delega tas-setgħat li għalihom hemm 
riferimetn fl-Artikolu 27a tista' tiġi 
revokata f'kull waqt mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill.
2. L-istituzzjoni li tkun bdiet proċedura 
interna għad-deċiżjoni dwar ir-revoka ta' 
delega tas-setgħat għandha tagħmel l-
almu tagħha li tinforma lill-istituzzjoni l-
oħra u lill-Kummissjoni fi żmien 
raġonevoli qabel ma tittieħed id-deċiżjoni 
finali, billi tindika s-setgħat delegati li 
jkunu l-oġġett tar-revoka u r-raġunijiet 
possibbli għar-revoka.
3. Id-deċiżjoni ta’ revoka għandha 
tittermina d-delega tas-setgħat speċifikati 
f’dik id-deċiżjoni. Għandha tieħu effett 
immedjat jew f’data ulterjuri li tkun ġiet 
speċifikata fiha stess. Ma għandhiex 
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taffettwa l-validità tal-atti delegati ġa 
viġenti. Għandha tkun ippubblikata fil-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.”.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu jistabbilixxi proċedura għar-revoka tad-delega.

Emenda 27

Proposta għal regolament – att li jemenda
 Artikolu 1 – punt 4 v (ġdid)
Regolament KE nru 732/2008
Artikolu 27 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4v) L-Artikolu segwenti qiegħed 
jiddaħħal:

“Artikolu 27d
Objezzjoni għall-atti delegati

1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jistgħu jobjettaw għal att delegat fi żmien 
xahrejn mid-data tan-notifika.
Fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew 
jew tal-Kunsill dan il-perijodu għandu 
jittawwal b’xahrejn.
2.  Jekk, mal-iskadenza ta’ dak il-
perijodu, la l-Parlament Ewropew u 
lanqas il-Kunsill ma jkunu objettaw għall-
att delegat, dan għandu jkun ippubblikat 
fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
għandu jidħol fis-seħħ fid-data msemmija 
fih stess.
L-att delegat jista' jkun ippubblikat fil-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
jidħol fis-seħħ qabel ma jiskadi dak il-
perijodu jekk il-Pa’lament Ewropew u l-
Kunsill jkunu t-tnejn li huma infurmaw 
lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li 
ma jobjettawx.
3. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-
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Kunsill jobjettaw għal att delegat, l-att 
delegat ma għandux jidħol fis-seħħ. L-
istituzzjoni li tobjetta għandha tagħti r-
raġunijiet għall-objezzjoni għall-att 
delegat.”.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu jistabbilixxi r-regoli għall-objezzjoni għall–atti delegati.

Emenda 28

Proposta għal regolament – att li jemenda
 Artikolu 1 – punt 4 w (ġdid)
Regolament KE nru 732/2008
Artikolu 27 e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4w) L-Artikolu segwenti qiegħed 
jiddaħħal:

“Artikolu 27e
Proċedura ta’ urġenza

1. L-atti delegati adottati skont it-termini 
ta’ dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-
seħħ minnufih u japplikaw sakemm ma 
jkunx hemm objezzjoni magħmula skont 
it-termini tal-paragrafu 2. In-notifika ta’ 
att delegat adottat skont dan l-Artikolu 
magħmula lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill għandu jkun fiha r-raġunijiet 
għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.
2. Il-Parlament Eworpew jew il-Kunsill 
jistgħu jobjettaw għal att delegat adottat 
skont it-termini ta’ dan l-Artikolu 
f’konformità mal-proċedura li hemm 
riferiment għaliha fl-Artikolu 27d(1). 
F’tali każ, l-att ma għandux japplika 
iżjed. L-istituzzjoni li tobjetta għal tali att 
delegat għandha tagħti r-raġunijiet 
tagħha għal tali objezzjoni.”

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu jistabbilixxi r-regoli għall-atti delegati adottati bi proċedura ta’ urġenza.
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NOTA SPJEGATTIVA

Fl-1968, il-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp (UNCTAD) 
irrakkomandat il-ħolqien ta’ “Sistema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi” (GSP) li permezz tagħha 
l-pajjiżi industrijalizzati setgħu jagħtu preferenzi ta’ kummerċ lill-pajjiżi kollha li qed 
jiżviluppaw fuq bażi ta’ non-reċiproċità, u mhux biss lill-ex-kolonji. 

Il-Komunità Ewropea kienet l-ewwel li implimentat skema GSP fl-1971. Minn mindu 
nħolqot, il-GSP kienet wieħed mill-istrumenti ewlenin tal-politika tal-kummerċ u l-iżvilupp 
imħaddna mill-UE biex tassisti lill-pajjiżi qed jiżviluppaw jirriduċu l-faqar billi jiġġeneraw id-
dħul permezz tal-kummerċ internazzjonali. Hija l-aktar sistema użat minn tali pajjiżi 
żviluppati. 

Il-GSP tal-UE tagħti lill-prodotti importati mill-pajjiżi benefiċjarji tal-GSP jew aċċess 
mingħajr dazji jew tnaqqis fit-tariffi, skont liema fost l-arranġamenti GSP ikun igawdi minnu 
l-pajjiż li jkun. 

Hemm tliet tipi ta’ arranġamenti fis-seħħ għall-pajjiżi benefiċjarji: 

1) il-pajjiżi benefiċjarji kollha jgawdu l-benefiċċju tal-arranġament ġenerali; 

2) l-arranġament speċjali ta’ inċentiv għall-iżvilupp sostenibbli u l-governanza tajba (il-
“GSP+”) li jagħti benefiċċji addizzjonali għall-pajjiżi li jirratifikaw u jimplimentaw elenku ta' 
(bħalissa) 27 konvenzjoni u protokolli internazzjonali dwar il-jeddijiet tal-bniedem u tax-
xogħol, il-protezzjoni tal-ambjent, id-drogi u t-taqbida kontra l-korruzzjoni; 

3) l-arranġament speċjali għall-pajjiżi l-anqas żviluppati (LDC) magħruf ukoll bħala l-
inizjattiva “Everything But Arms” (“Kollox Barra l-Armi” – EBA), li jagħti l-aktar trattament 
favorevoli fosthom kollha, billi jagħti lill-LDC aċċess ħieles mid-dazji u mill-kwoti għas-suq 
tal-UE. 

Kalendarju 

Il-GSP huwa implimentat permezz ta’ Regolamenti suċċessivi b’perijodu ta’ applikazzjoni ta’ 
tliet snin kull darba. L-ewwel regolament ta’ implimentazzjoni pluriennali kienu validu mill-1 
ta’ Jannar 2006 sal-31 ta’ Diċembru 2008. It-tieni huwa validu mill-1 ta’ Jannar 2009 sal-31 
ta’ Diċembru 2011. 

Fl-2008, il-proposta għar-regolament fis-seħħ dan il-mument ġiet riferita lill-Parlament skont 
il-proċedura ta' konsultazzjoni. Id-dispożizzjonijiet bażilari tar-Regolament preċedenti tal-
GSP baqgħu ma nbidlux imma kellhom ikunu rieżaminati ħalli jiffaċilitaw l-applikazzjoni tal-
iskema. 

Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Ġunju 2008, il-Parlament għamilha ċara li dan ma kienx 
biżżejjed, u li fil-futur kien jeħtieġ aktar żmien biex il-Parlament ikun jista’ jiżvolġi r-rwol 
tiegħu u talab li “Il-proposta għal regolamentazzjoni riveduta li tkopri l-perjodu bejn l-1 ta' 
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Jannar 2012 u l-31 ta' Diċembru 2014 għandha tintbagħat mill-Kummissjoni lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew sa l-1 ta' Ġunju 2010.”

L-iskema ta’ bħalissa se tiskadi fil-31 ta’ Diċembru 2011. Fis-26 ta’ Mejju 2010, il-
Kummissjoni ppreżentat proposta.

Proroga

B’danakollu, din il-proposta ma hijiex il-proposta rikjesta għal regolament ġdid, imma biss 
proroga ta’ dik eżistenti.

Għalhekk, skont il-Kummissjoni, il-proroga hija neċessarja billi l-perijodu rimanenti ta’ 
applikazzjoni tar-Regolament GSP ma huwiex biżżejjed biex jippermetti lill-Kummissjoni 
daħħal proposta għal regolament ġdid u għall-Parlament u l-Kunsill biex jilħqu qbil dwar 
regolament suċċessur permezz tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja qabel ma jiskadi r-
Regolament GSP ta' bħalissa.

Ir-Rapporteur jista’ jaqbel li din il-proroga hija neċessarja ħalli tiżgura ċ-ċertezza tad-Dritt u 
tiggarantixxi l-interessi kemm tal-UE kemm tal-pajjiżi benefiċjarji. B’danakollu, ir-
Rapporteur jisħaq li l-proroga ma tistax timplika li s-sitwazzjoni ta’ bħalissa – li hija ferm 
insodisfaċenti - tkun prorogata għal sentejn oħra.

It-Trattat ta' Lisbona

Għad illi ġiet ppubblikat ħafna wara d-dħuk fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, il-proposta 
m'qegħdiex tqis il-proċeduri ta' kondiviżjoni ta' informazzjoni u ta' teħid ta' deċiżjonijiet kif 
rikjest mit-Trattat li saħħaħ is-setgħat tal-Parlament Ewropew fi kwestjonijiet ta’ kummerċ.

Ir-regolament ta’ bħalissa jiskadi fi żmien sentejn wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona. 
Bil-proroga proposta, is-sitwazzjoni tissokta għal sentejn oħra, sal-31 ta’ Diċembru 2013, 
erba' snin wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona.

Skont ir-regolament ta’ bħalissa, il-Parlament m'għandux vuċi inkapitlu dwar il-kriterji għall-
eliġibilità, fl-elenku tal-pajjiżi benefiċjarji, fl-elenku tal-benefiċjarji GSP+, dwar l-
implimentazzjoni effettiva tal-konvenzjonijiet, fl-irtirar temporanju tal-arranġamenti 
preferenzjali, eċċ. 

Ir-Rapporteur huwa konvint li l-Parlament ma jistax jaċċettaha aktar din is-sitwazzjoni.

Fil-fatt, huwa d-dover tal-Membri tal-Parlament li jiżguraw li l-jeddijiet u s-setgħat li r-
rappreżentanti eletti tal-poplu tal-Unjoni Ewropea kisbu bit-Trattat ta’ Lisbona jkunu 
rispettati.

Skont it-termini tal-Artikolu 207(2) TFUE, il-proċedura għall-adozzjoni u l-emendar tar-
Regolament GSP issa hija l-proċedura leġiżlattiva ordinarja, li għandha konsegwenzi għall-
jeddijiet li l-Parlament għandu jgawdi fil-kontroll demokratiku tar-Regolament. 

Ir-Rapporteur irid b’mod partikolarli jiżgura li s-setgħat il-ġodda tal-Parlament skont it-
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termini tal-Artikolu 290 TFUE dwar l-atti delegati jkunu rispettati. Fil-fatt, ir-Rapporteur 
jidetifika l-miżuri skont ir-Regolament GSP li għandhom jitqiesu bħala atti delegati. L-
Artikoli 10(2), 11(7) u (8), 16(3), 19(3), (4) u (5), u 25 jagħtu lill-Parlament il-jedd tal-veto, u 
għalhekk setgħat ferm isħaħ ta' skrutinju milli għandu skont il-proċedura li hija applikata 
bħalissa. 

Ir-Rapporteur iqis li l-inklużjoni tal-Artikolu 290 hija kondizzjoni li għandha tiġi sodisfatta 
biex il-Parlament jaqbel mar-Regolament kif emendat.

Bl-iskop li jsiru regoli għall-eżeċizzju, il-kontroll u l-possibbli revoka tal-atti delegati, 
iddaħħlu l-Artikoli 27a, 27b, 27c, 27d u 27e.

Regolament ġdid

Ir-Rapporteur jipproponi li jkunu emendati biss dawk l-elementi tar-Regolament (KE) Nru 
732/2008 li huma neċessarji għar-rispett tas-setgħat il-ġodda miksubin mill-Parlament bit-
Trattat ta' Lisbona. L-ebda bidla oħra ma hija proposta bħalissa minkejja li r-Rapporteur 
jemmen li redazzjoni ġenerali mill-ġdid tal-iskemi GSP u GSP+ hija neċessarja.

B’danakollu, ir-Rapporteur jixtieq jisħaq li l-proposta l-ġdida għal regolament kien imessha 
mxiet mal-objettivi bażiċi li ġejjin: (1) il-produzzjoni ta’ sistema effettiva li tkun aktar 
responsiva għall-interessi tal-pajjiżi benefiċjarji u l-operaturi ekonomiċi; (2) l-iżvilupp ta’ 
regoli li jagħtu proċess ra’ riforma li jkun irregolat aħjar li bih i—koinvolġiment tal-
benefiċjarji jkun iggarantit; (3) l-iżgurar li r-regolament jagħti l-piż dovut lill-kompitu tal-
kontroll demokratiku li l-Parlament ikun mitlub iwettaq.

Kif sottolinjat mill-Parlament Ewropew fl-2008 fir-rapport ta’ Helmuth Markov, l-UE għandu 
jkollha bħala karatteristika distintiva tagħha trasparenza akbar u aktar ċertezza tad-Dritt. Il-
proposta l-ġdida għandha timmira li tagħmel il-GSP sistema aktar ċara u aktar trasparenti.

Regoli tal-oriġini

Ir-regoli tal-oriġini u l-proċeduri amministrattivi li jakkumpanjawhom huma waħda mir-
raġunijiet għas-sottoutilizz tal-preferenzi tal-kummerċ ikkonferiti mill-GSP, b’mod partikolari 
min-naħa tal-pajjiżi l-anqas żviluppati. Ir-regoli tal-oriġini jistgħu jipprevjenu li preferenza li 
tkun teżisti fuq il-karta jkollha impatt pożittiv u l-periklu li jistgħu jifformaw xkiel għall-
kummerċ bil-ħolqien ta' objettivi li ma jistgħux jintlaħqu kummerċjalment, u b'hekk jiġri li l-
preferenza tibqa' jew sottoutilizzata jew saħansitra mhux utilizzata.

Għandhom jidħlu fis-seħħ regoli ġodda, riveduti tal-oriġini mill-anqas b’mod parallel għall-
iskema l-ġdida tal-GSP. 

Ir-riforma għandha tippermetti l-kumulazzjoni reġjonali u għandha tinkludi wkoll il-
possibilità tal-kumulazzjoni orizzontali bejn ir-reġjuni jew il-kumulazzjoni globali għall-
pajjiżi li jibbenefikaw mill-arranġamenti speċjali skont il-GSP. Fuq l-istess linji, għandha 
titqies l-introduzzjoni ta’ regoli aktar favorevoli dwar ir-rekwiżiti għall-konferiment tar-
rikonoxximent tal-oriġini ta’ prodott. Qiegħed jiġi propost li l-Unjoni Ewropea tleħħen ix-
xewqa tagħha li tagħti prijorità lill-GSP fil-kuntest tal-ħidma li qed issir fid-WTO dwar l-
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armonizzazzjoni tar-regoli tal-oriġini.

Liema pajjiżi huma rikoperti

Liema pajjiżi huma rikoperti kien is-suġġett tal-kritika kemm mill-pajjiżi benefiċarji kemm 
mill-NGOs, kif ukoll mir-riċerkaturi. Bosta drabi, għandna sitwazzjoni fejn il-pajjiżi l-foqra 
b’ekonomiji diversifikati jisfaw immedjatament esklużi mill-aktar skemi vantaġġjużi. 

Il-limitu minimu fuq l-importazzjoni għandu jkun sostitwit bi kriterji oħrajn li jkunu aktar 
sempliċi u b’mod partikolari aktar marbutin b’mod dirett mal-livell ta’ żvilupp (il-koeffiċjent 
Gini huwa eżempju tajjeb ta’ tali kriterji). Il-pajjiżi li jistgħu jibbenefikaw l-aktar mill-
preferenzi fit-tariffi ħafna drabi huma dawk li ma jgħaddux mit-test tal-vulnerabilità 
neċessarju biex ikunu eliġibbli għall-GSP+.

Barra minhekk, u biex ikun prevenut it-tnaqqir tal-preferenzi, l-opzjonijiet għat-trasferiment 
tal-prodotti li bħalissa huma kklassifikati bħala “sensittivi” għall-kategorija “non-sensittivi” 
għandhom ikunu vvalutati għar-regolament li jmiss.

Assistenza teknika

Ir-Rapporteur jemmen li hu neċessarju li jiżdied l-impatt tas-sistema preżenti u tittejjeb ir-rata 
tal-utilizz tal-GSP permezz tal-għoti tal-assistenza teknika mfassla b’mod speċifiku għall-bini 
tal-kapaċità istituzzjonali u regolatorja rikjesta biex ikun permess lill-pajjiżi li l-aktar jeħtieġu 
jibbenefikaw għall-massimu mill-kummerċ internazzjonali u mill-GSP.

L-assistenza tista’ tingħata, ngħidu aħna, fil-forma ta’ programmi ta’ ġemellaġġ, li jgħinu lill-
benefiċjarji tal-GSP+ fl-implimentazzjoni effettiva tal-konvenzjonijiet internazzjonali rikjesta 
minn dan l-arranġament tal-inċentiv u l-impennji tagħhom.

Il-Kummissjoni għandha tfittex attivament li tivverifika li dawn l-impennji jitwettqu. 
Għandha tiftaħ b’mod awtomatiku inkjesta f’kull każ fejn il-Kumitat tal-ILO dwar l-
Applikazzjoni tal-Istandards jiddedika “Paragrafu speċjali” għal pajjiż benefiċjarju li ma 
jkunx ottemperanti mal-istandards fundamentali tax-xogħol. L-inkjesti għandhom dejjem 
jinkludu l-kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew u mar-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili, 
inklużi l-imseħbin soċjali, tal-pajjiż rispettiv.


