
PR\838352MT.doc PE452.665v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

2010/0143(NLE)

8.12.2010

***
ABBOZZ TA' 
RAKKOMANDAZZJONI
dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim bejn l-
Unjoni Ewropea u r-Repubblika Federattiva tal-Brażil dwar is-sikurezza fl-
avjazzjoni ċivili 
(13989/2010 – C7-0336/2010 – 2010/0143(NLE))

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău



PE452.665v01-00 2/7 PR\838352MT.doc

MT

PR_NLE-AP_art90

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 l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim bejn l-Unjoni 
Ewropea u r-Repubblika Federattiva tal-Brażil dwar is-sikurezza fl-avjazzjoni ċivili
(13989/2010 – C7-0336/2010 – 2010/0143(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (13989/2010),

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika 
Federattiva tal-Brażil dwar is-sikurezza fl-avjazzjoni ċivili (11282/2010),

– wara li kkunsidra t-talba għal kunsens ippreżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 100(2), l-
Artikolu 207(4), l-Artikolu 218(8), l-ewwel subparagrafu, u l-Artikolu 218(6), it-tieni 
subparagrafu, punt (a), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C7-
0336/2010),

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

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A7-
0000/2010),

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 tar-
Repubblika Federattiva tal-Brażil.
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NOTA SPJEGATTIVA

Daħla

Din ir-rakkomandazzjoni tittratta l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' 
Ftehim bejn l-UE u l-Brażil dwar is-sikurezza fl-avjazzjoni ċivili ("il-Ftehim"). Il-Ftehim ġie 
ffirmat f'isem l-Unjoni Ewropea fl-14 ta' Lulju 2010 u mhuwiex applikat b'mod provviżorju. 
Billi t-tneħħija ta' ostakli tekniċi għall-kummerċ ta' prodotti tidħol fil-kompetenza esklużiva 
tal-Unjoni, il-Ftehim jista' jiġi konkluż permezz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill.

Sitt Stati Membri biss bħalissa għandhom ftehimiet bilaterali mal-Brażil li jkopru ċ-
ċertifikazzjoni ta' prodotti. Dawn il-ftehimiet bilaterali jintemmu mid-data tad-dħul fis-seħħ 
tal-Ftehim. Il-Ftehim jikkostitwixxi vantaġġ nett għall-Unjoni Ewropea minħabba li se 
jistabbilixxi aċċettazzjoni reċiproka tas-sejbiet taċ-ċertifikazzjoni fl-oqsma kollha tal-
ajrunavigabbiltà għall-Istati Membri kollha.  Għandu jkun osservat li l-Brażil mhuwiex biss l-
għaxar ekonomija dinjija, iżda huwa wkoll l-għaxar sieħeb kummerċjali tal-UE fid-daqs.

It-Trattat ta' Lisbona

It-Trattat ta' Lisbona, li daħal fis-seħħ fl-1 ta' Diċembru 2009, estenda ċ-ċirkostanzi fejn l-
approvazzjoni tal-Parlament hija meħtieġa għall-konklużjoni ta' ftehim internazzjonali. Il-
ftehimiet tal-avjazzjoni issa jidħlu f'din il-kategorija billi jkopru qasam li għalih tapplika l-
proċedura leġiżlattiva ordinarja1.

Ir-rwol imsaħħaħ tal-Parlament skont it-Trattat il-ġdid jimplika responsabilità korrispondenti 
ta' sorveljanza aktar mill-qrib tal-kondotta tan-negozjati, bl-użu sħiħ tal-possibilitajiet stipulati 
fl-Artikolu 90 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament. Huwa mixtieq b'mod ċar mill-partijiet 
kollha li kull preokkupazzjoni ta' importanza suffiċjenti li ddaħħal fil-kwistjoni l-prontezza 
tal-Parlament li jagħti l-approvazzjoni tiegħu tiġi identifikata u indirizzata f'fażi bikrija iktar 
milli wara li n-negozjati jkunu ġew konklużi. Bl-istess mod, filwaqt li l-flessibilità biex 
jinbidel il-Ftehim permezz tat-tibdil tal-Annessi hija milqugħa, għandu jitqies ukoll kif il-
Parlament jista' jinżamm infurmat bl-aktar tibdiliet sinifikanti.

L-objettivi tal-Ftehim

L-objettivi prinċipali tal-Ftehim huma li jiffaċilitaw il-kummerċ fi prodotti u servizzi koperti 
mill-Ftehim, li jillimitaw kemm jista’ jkun id-duplikazzjoni tal-valutazzjonijiet, it-testijiet u l-
kontrolli għal differenzi regolatorji sinifikanti u li joqogħdu fuq is-sistema ta’ ċertifikazzjoni 
ta’ waħda mill-partijiet biex tiġi vverifikata l-konformità mar-rekwiżiti tal-parti l-oħra.

Il-kontenut tal-Ftehim

Il-Ftehim jimxi b'mod ġenerali mal-istruttura tal-Ftehimiet Bilaterali dwar is-Sikurezza fl-
Avjazzjoni ("BASA") bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi. Bħalhom, hu bbażat fuq il-fiduċja 
reċiproka fis-sistemi reċiproċi u fuq it-tqabbil bejn id-differenzi regolatorji. Għalhekk, 

                                               
1 Artikolu 218(6)(a)(v) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
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jimponi obbligi u jipprovdi metodi ta' koperazzjoni biex l-awtorità ta' importazzjoni tkun tista' 
toħroġ iċ-ċertifikat tagħha tal-prodott, il-parti jew it-tagħmir ajrunawtiku bla ma jiġu 
dduplikati l-valutazzjonijiet kollha li jkunu saru mill-awtorità ta' esportazzjoni. 

L-annessi tal-Ftehim jistabbilixxu kif għandha sseħħ din il-koperazzjoni u l-aċċettazzjoni 
reċiproka tas-sejbiet taċ-ċertifikazzjoni fil-qasam tal-ajrunavigabbiltà u l-manutenzjoni. Il-
Ftehim ma jipproponix li jmur lil hinn minn dak li hu permess fil-liġi applikabbli ta’ kull 
waħda mill-partijiet. Il-liġi applikabbli għall-Unjoni Ewropea hija r-Regolament (KE) 
Nru 216/2008 u l-miżuri implimentattivi tiegħu fosthom kwalunkwe emenda li saritilhom. Is-
sistema tal-Unjoni Ewropea hija riflessa b’mod sħiħ fit-test tal-abbozz li jistabbilixxi b’mod 
ċar is-separazzjoni tal-kompiti fir-rigward taċ-ċertifikazzjoni tal-prodotti u l-komponenti 
ajrunawtiċi u l-organizzazzjonijiet involuti fid-disinn u l-manifattura ta’ prodotti u 
komponenti bħal dawn.

Il-Ftehim jipprevedi l-ħolqien ta' kumitat konġunt u ta' sottokumitati f'oqsma bħaċ-
ċertifikazzjoni tal-ajrunavigabbiltà u l-manutenzjoni. It-test tal-Ftehim huwa mfassal biex 
jagħti lill-partijiet il-flessibbiltà neċessarja biex iwieġbu mill-ewwel għall-problemi tas-
sikurezza jew biex jistabbilixxu livell ogħla ta’ protezzjoni li huma jikkunsidraw bħala xieraq 
għas-sikurezza. Sabiex iż-żewġ naħat ikunu jistgħu jittrattaw sitwazzjonijiet bħal dawn 
mingħajr ma jpoġġu f’riskju l-validità tal-Ftehim, huma previsti proċeduri speċifiċi. 

Konklużjonijiet

Il-kumpaniji tal-UE u Brażiljani għandhom jibbenefikaw b'mod sinifikanti mill-applikazzjoni 
tal-Ftehim bis-saħħa ta' proċeduri ta' approvazzjoni tal-prodotti li jkunu iqsar u aktar sempliċi, 
u għalhekk orħos, u l-aċċettazzjoni reċiproka tas-sejbiet taċ-ċertifikazzjoni. Barra minn hekk, 
il-Ftehim jikkostitwixxi vantaġġ nett għall-Unjoni Ewropea minħabba li se jistabbilixxi 
aċċettazzjoni reċiproka tas-sejbiet taċ-ċertifikazzjoni fl-oqsma kollha tal-ajrunavigabbiltà 
għall-Istati Membri kollha.

Fid-dawl ta' dawn il-kummenti, ir-Rapporteur jipproponi li l-Parlament jagħti l-approvazzjoni 
tiegħu għall-konklużjoni tal-Ftehim. Billi l-Ftehim ma jistax jidħol fis-seħħ qabel ma jiġi 
konkluż, ikun tassew mixtieq li, darba l-Parlament jieħu d-deċiżjoni tiegħu, il-Kunsill ma 
jdumx biex jiffinalizza l-proċeduri. 


