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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 tal-Ftehim bejn l-Unjoni 
Ewropea u l-Kanada dwar il-kooperazzjoni doganali rigward kwistjonijiet relatati mas-
sigurtà tal-katina tal-provvista
(COM(2012)0144 – C7- 0000/2012 – 2012/0073(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2012)0144),

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada dwar il-
kooperazzjoni doganali rigward kwistjonijiet relatati mas-sigurtà tal-katina tal-
provvista (0000/2012),

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-
Artikolu 207(4), l-ewwel subparagrafu, u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt 
(a)(v), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C7-0000/2012),

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

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali 
(A7-0000/2012),

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim;

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 
tal-Kanada.
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-relazzjonijiet doganali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada huma bbażati fuq il-Ftehim dwar 
il-kooperazzjoni doganali u l-assistenza reċiproka fi kwistjonijiet doganali (is-CMAA) sa 
mill-1998. Fl-2005, il-Kanada wriet l-interess tagħha biex timxi 'l quddiem b'kooperazzjoni 
aktar mill-qrib mal-UE fir-rigward tas-sigurtà minn tarf għall-ieħor tal-katina tal-provvista u l-
ġestjoni tar-riskju. 

L-abozz tal-Ftehim dwar il-kooperazzjoni doganali fir-rigward ta' kwistjonijiet relatati mas-
sigurtà tal-katina tal-provvista – negozjat mill-Kummissjoni sa minn Mejju 2011 – jibni fuq u 
jwessa' s-CMAA tal-1998, possibbiltà prevista fih. 

L-għan tal-Ftehim il-ġdid huwa li jsaħħaħ l-aspetti relatati mad-dwana għas-sigurtà tal-katina 
loġistika tal-kummerċ internazzjonali – inkluża s-sigurtà tal-kontejners – filwaqt li fl-istess 
ħin jiffaċilita l-kummerċ leġittimu.

Il-Ftehim jistabbilixxi bażi legali għal aktar kooperazzjoni doganali bejn l-UE u l-Kanada 
dwar kwistjonijiet bħall-istandards tar-riskju, il-kontrolli tas-sigurtà, l-istandards minimi għat-
tekniki tal-ġestjoni tar-riskji, l-iskambju ta' informazzjoni u data, is-sħubijiet strateġiċi fil-
qasam tal-ispezzjoni tal-merkanzija, kif ukoll il-kollaborazzjoni f'forums multilaterali bħall-
Organizzazzjoni Dinjija Doganali (WCO).

Bl-istess mod, dan jiftaħ il-bibien għal ftehimiet ta' rikonoxximent reċiproku dwar is-sigurtà 
doganali; inkluż ir-rikonoxximent reċiproku ta' programmi ta' sħubija kummerċjali rispettivi 
b'miżuri ta' faċilitar tal-kummerċ ekwivalenti, jiġifieri l-Operatur Ekonomiku Awtorizzat tal-
UE (AEO) u l-programmi tal-Kanada Sħab fil-Protezzjoni (Partners in Protection) (PIP). Il-
programm tal-AEO huwa, sa mill-2008, il-ġebla tax-xewka tal-politika tal-UE dwar is-sigurtà 
tal-katina tal-provvista, li tippermetti lid-dwana tikkonċentra r-riżorsi skarsi fuq konsenji ta' 
riskju għoli. Aktar minn 10 000 kumpanija Ewropej diġà ġew iċċertifikati bħala operaturi 
sikuri tas-suq.

L-UE diġà nnegozjat u laħqet ftehim dwar rikonoxximent reċiproku tal-AEO mal-Ġappun u l-
Istati Uniti. Il-Ftehim bejn l-UE u l-Kanada dwar is-sigurtà tal-katina tal-provvista se 
jippermetti n-negozjar ta' tali ftehim mal-Kanada wkoll. 

Il-Ftehim se jiġi ġestit mill-Kumitat Konġunt għall-Kooperazzjoni Doganali (JCCC) bejn l-
UE u l-Kanada, li jista' jadotta deċiżjonijiet ta' implimentazzjoni, inkluż fir-rigward tar-
rikonoxximent reċiproku. Is-CMAA tal-1998 se jibqa' l-kappa ġenerali għall-kooperazzjoni 
doganali bejn l-UE u l-Kanada. Il-Ftehim il-ġdid se jibni wkoll fuq l-elementi ċentrali tal-
Qafas ta' Standards li Jiżguraw u Jiffaċilitaw il-Kummerċ Globali (SAFE tad-WCO. 

Il-Ftehim ma għandu l-ebda implikazzjoni baġitarja għall-baġit tal-Unjoni.

Il-kunsens tal-Parlament Ewropew huwa meħtieġ għall-konklużjoni ta' dan il-Ftehim.

Kummenti tar-rapporteur
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Il-Ftehim bejn l-UE u l-Kanada huwa parti minn proċess usa' u attività miżjuda, matul dawn l-
aħħar għaxar snin, fil-qasam tas-sigurtà tal-katina tal-provvista u tal-ġestjoni tar-riskju. L-
avvenimenti tal-11 ta' Settembru taw bidu għal ħafna inizjattivi u żviluppi ta' politika f'dan il-
qasam. 

Filwaqt li tirrikonoxxi l-isfidi tas-sigurtà globali u l-ħtieġa li jiġu żgurati l-katini tal-provvista 
permezz ta' miżuri effikaċi, l-UE bbażat il-kooperazzjoni internazzjonali tagħha f'dan il-
qasam fuq il-promozzjoni tal-istandards dinjin tas-sigurtà  – b'mod partikolari l-Qafas ta’ 
Standards SAFE tad-WCO –, skambju ta' informazzjoni u data kif ukoll rikonoxximent 
reċiproku ta' operaturi affidabbli tas-suq. F'dinja globalizzata l-ebda pajjiż ma jista' jiżgura 
waħdu s-sigurtà tal-katina tal-provvista; kooperazzjoni u standards internazzjonali huma 
vitali. 

Il-viżjoni u l-politika tal-UE li ssaħħaħ is-sigurtà tal-katina tal-provvista globali kienu bbażati 
fuq analiżi u ġestjoni tar-riskju fuq livelli differenti u msaħħa biex jidentifikaw u jeżaminaw 
merkanzija potenzjalment perikoluża. Ir-rapporteur jilqa' dan l-approċċ ibbażat fuq ir-riskju 
għas-sigurtà tal-katina tal-provvista globali li tippermetti l-fluss bla xkiel tal-kummerċ 
internazzjonali leġittimu, mingħajr piż ekonomiku żejjed fuq l-awtoritajiet u l-operaturi tas-
suq. Għalhekk, jinkoraġixxi lill-UE tagħti bidu għal ftehim ta' rikonoxximent reċiproku 
rispettiv mal-Kanada wkoll. 

Il-Ftehim il-ġdid ta' kooperazzjoni doganali mal-Kanada jibni fuq u jwessa l-kooperazzjoni 
doganali bejn iż-żewġ sħab żviluppati. Barra minn hekk, se jkun kumplimentari għall-Ftehim 
Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) li qed jiġi negozjat.

Wara dawn il-konsiderazzjonijiet, ir-rapporteur jemmen li l-Parlament Ewropew għandu 
jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-Ftehim.


