
PR\838716MT.doc PE452.696v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

2009/0115(NLE)

10.11.2010

***
ABBOZZ TA' 
RAKKOMANDAZZJONI
dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kusill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-
Unjoni Ewropea u r-Repubblika Federattiva tal-Brażil dwar ċerti aspetti tas-
servizzi tal-ajru
(13988/2010 – C7-0335/2010 – 2009/0115(NLE))

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău



PE452.696v01-00 2/7 PR\838716MT.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 tal-Ftehim bejn l-Unjoni 
Ewropea u r-Repubblika Federattiva tal-Brażil dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru
(13988/2010 – C7-0335/2010 – 2009/0115(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (13988/2010),

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' l-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Federattiva 
tal-Brażil dwar ċerti aspetti tas-servizzi bl-ajru (12922/2009),

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-
Artikolo 100(2), 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 
(C7-0335/2010),

– 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 u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u tar-
Repubblika Federattiva tal-Brażil.
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NOTA SPJEGATTIVA

Daħla

Hekk kif kien deċiż mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, l-UE għandha l-kompetenza 
esklussiva f'dak li għandu x'jaqsam ma' aspetti varji tal-avjazzjoni esterna li tradizzjonalment 
kienu rregolati minn ftehimiet bilaterali dwar is-servizzi tal-ajru bejn l-Istati Membri u pajjiżi 
terzi.

Konsegwentement, fil-5 ta'Ġunju tal-2003 l-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni sabiex tiftaħ 
in-negozjati ma' pajjiżi terzi sabiex tibdel ċerti dispożizzjonijiet fi ftehimiet bilaterali eżistenti 
tal-UE. 

Għalhekk, il-Kummissjoni nnegozjat Ftehim mar-Repubblika Federattiva tal-Brażil li tieħu 
post ċerti dispożizzjonijiet fi 12-il ftehim bilaterali tas-servizzi tal-ajru eżistenti konklużi bejn 
l-Istati Membri tal-UE u r-Repubblika Federattiva tal-Brażil. Il-Ftehim ġie ffirmat fl-14 ta' 
Lulju 2010.

It-Trattat ta' Lisbona

Skont it-Trattat ta’ Nizza li kien fis-seħħ meta twettqu n-negozjati, il-Parlament kien ġie 
kkonsultat dwar ftehimiet internazzjonali dwar l-ajru. It-Trattat ta’ Lisbona, li daħal fis-seħħ 
fl-1 ta’ Diċembru 2009, estenda iċ-ċirkostanzi li fihom l-approvazzjoni tal-Parlament hija 
meħtieġa għall-konklużjoni ta’ ftehim internazzjonali. Il-ftehimiet dwar servizzi fis-settur tal-
ajru issa jaqgħu taħt din il-kategorija minħabba li jkopru kamp fejn tapplika l-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja1. Il-proposti attwali li għandhom x’jaqsmu ma’ dawn il-bidliet kienu 
formalment modifikati mill-Kummissjoni f'Komunikazzjoni ppubblikata fit-2 ta’ Diċembru 
2009 dwar il-“Konsegwenzi tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona fuq il-proċeduri 
interistituzzjonali ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet li għadejjin bħalissa”2.

L-irwol imsaħħaħ għall-Parlament skont it-Trattat il-ġdid jimplika responsabbiltà 
korrispondenti li jiġi mmonitorjat aktar mill-qrib it-twettiq tan-negozjati, bl-użu sħiħ tal-
possibiltajiet ipprovduti fl-Artikolu 90 tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament. Ikun ta’ 
interess għall-partijiet kollha li kwalunkwe preokkupazzjoni ta’ importanza suffiċjenti li tista' 
titfa dubju fuq ir-rieda tal-Parlament li jagħti l-approvazzjoni tiegħu tiġi identifikata u 
indirizzata fi stadju bikri, pjuttost milli wara li n-negozjati jiġu konklużi.

Għanijiet tal-Ftehim

Artikolu 2 (Nomina minn Stat Membru)
Sabiex ikun evitat li jkun hemm diskriminazzjoni bejn il-kumpaniji tal-ajru tal-UE, il-klawsoli 
tan-nomina tradizzjonali li jirreferu għall-kumpaniji tal-ajru ta' dawk l-Istat Membri li huma 
firmatarji tal-ftehim bilaterali, qed jiġu mibdula bi klawsola tan-nomina tal-UE li tirreferi 

                                               
1 Artikolu 218(6)(a)(v) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
2 COM(2009)0665
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għall-kumpaniji tal-ajru kollha tal-UE.

Artikolu 3 (Is-Sikurezza)
Din id-dispożizzjoni tiżgura li dispożizzjonijiet dwar sikurezza huma applikabbli għal 
sitwazzjonijiet meta kontroll regolatorju fuq kumpanija tal-ajru jkun eżerċitat minn Stat 
Membru li ma jkunx l-Istat Membru li nnomina dik il-kumpanija tal-ajru. 

Artikolu 4 (Tassazzjoni tal-fjuwil għall-avjazzjoni)
Filwaqt li l-ftehimiet bilaterali tradizzjonali għandhom it-tendenza li jeżentaw b'mod ġenerali 
l-fjuwil tal-avjazzjoni mit-tassazzjoni, id-Direttiva tal-Kunsill 2003/96/KE li tirristruttura l-
qafas komunitarju għat-tassazzjoni ta' prodotti tal-enerġija u l-elettriku tippermetti li jkun 
hemm tassazzjoni bħal din għall-operazzjonijiet fit-territorju tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 5 (Il-kompatibbiltà mar-regoli tal-kompetizzjoni) 
Dan l-Artikolu jipprojbixxi prattiki antikompetittivi.

Konklużjonijiet

Il-Ftehim Orizzontali mal-Brażil se jerġa' jagħti bażi legali għar-relazzjonijiet dwar l-
avjazzjoni mal-Brażil. Dan kien pass tal-ewwel u importanti għat-tisħiħ tar-relazzjonijiet UE-
Brażil rigward avjazzjoni li ppermetta li l-Brażil u l-UE jseddqu aktar il-kooperazzjoni 
rigward avjazzjoni u joqorbu lejn negozjar ta' ftehim komprensiv dwar servizzi tal-ajru bejn 
il-Brażil u l-UE.

Fuq talba tal-Kummissjoni Ewropea, il-Kunsill għat-Trasport tal-UE fil-15 ta' Ottubru 2010 ta 
mandat  lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tinnegozja ftehim komprensiv dwar is-servizzi tal-
ajru mal-Brażil ibbażat fuq taħlita ta' ftuħ gradwali tas-suq u kooperazzjoni u konverġenza 
regolatorja. 

Ftehim bħal dan huma mistenni li jiġġenera surplus għall-konsumatur (benefiċċji f'termini ta' 
ħlas aktar baxx ta' biljetti) ta' sa £460 miljun. Se jkollu effett pożittiv rigward impjiegi u 
mistenni li joffri opportunitajiet ġodda ta' negozju għal-linji tal-ajru tal-UE, kif ukoll 
benefiċċji għall-pubbliku li jivvjaġġja.

Fid-dawl tar-rimarki ta’ hawn fuq, ir-Rapporteur tipproponi li l-Parlament jagħti l-
approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-Ftehim. Minħabba li ma jistax jidħol fis-seħħ 
qabel ma jiġi konkluż, ikun xieraq ħafna li, ladarba l-Parlament ikun ħa d-deċiżjoni tiegħu, il-
Kunsill jiffinalizza l-proċeduri bla dewmien mhux dovut. 


