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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.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa.
Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 
tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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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 (UE) Nru 374/2014 dwar it-tnaqqis jew l-eliminazzjoni ta' dazji doganali 
fuq oġġetti li joriġinaw fl-Ukraina
(COM(2014)0597  – C8-0165/2014 – 2014/0279(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2014)0597),

– 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 (C8-0165/2014),

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

– wara li kkunsidra l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra ... 
2014, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, skont l-Artikolu 294(4) tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A8-0000/2014),

1. Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari billi jinkorpora l-proposta tal-Kummissjoni;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb 
li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-Regolament (UE) Nru 374/2014 dwar it-tnaqqis jew l-eliminazzjoni ta' dazji doganali fuq 
oġġetti li joriġinaw fl-Ukraina daħal fis-seħħ fit-23 ta' April 2014 wara l-approvazzjoni tal-
Parlament Ewropew permezz tar-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tat-3 ta' April 2014, u kellu 
japplika sa ma jidħol fis-seħħ jew jiġi applikat provviżorjament it-Titolu IV tal-Ftehim ta' 
Assoċjazzjoni. Kien maħsub li r-Regolament (UE) Nru 374/2014 jieqaf japplika mill-
1 ta' Novembru 2014 l-aktar tard. 

Fid-Dikjarazzjoni Ministerjali Konġunta dwar l-Implimentazzjoni tal-FA/DCFTA bejn l-UE u 
l-Ukraina tat-12 ta' Settembru 2014 wara konsultazzjonijiet trilaterali, kien hemm qbil min-
naħa tal-UE li tipproponi lill-Istati Membri li jipposponu l-applikazzjoni provviżorja tad-
DCFTA sal-31 ta' Diċembru 2015, filwaqt li matul dan il-perjodu jkomplu bil-miżuri 
kummerċjali awtonomi tal-UE għall-benefiċċju tal-Ukraina. Din is-soluzzjoni hija parti minn 
proċess ta' paċi komprensiv fl-Ukraina, li jirrispetta l-integrità territorjali tal-Ukraina kif ukoll 
id-dritt tagħha li tiddeċiedi d-destin tagħha. Hija r-riżultat ta' talba tal-Ukraina u bi tpattija 
għall-impenn tal-Federazzjoni Russa li tkompli r-reġim preferenzjali CIS-FTA bejn il-
Federazzjoni Russa u l-Ukraina. Konsegwentement, sabiex tappoġġa l-istabbiltà politika u 
ekonomika tal-Ukraina, il-Kummissjoni Ewropea pproponiet l-estensjoni tal-applikazzjoni 
tar-Regolament (UE) Nru 374/2014 dwar it-tnaqqis jew l-eliminazzjoni ta' dazji doganali fuq 
oġġetti li joriġinaw fl-Ukraina sal-31 ta' Diċembru 2015, jiġifieri fiż-żmien meta ħa jidħol fis-
seħħ it-Titolu IV tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni. 

Fid-dawl tal-objettiv li tkun żgurata ż-żamma tal-kundizzjonijiet eżistenti għall-aċċess għas-
suq tal-UE u li jiġi minimizzat il-periklu li l-esportazzjonijiet lejn l-UE jisfrattaw, l-aktar 
soluzzjoni effikaċi tibqa' l-estensjoni tal-miżuri kummerċjali awtonomi.  L-estensjoni tar-
Regolament (UE) Nru 374/2014 sal-aħħar tal-2015 għandha l-għan li tappoġġa lill-Ukraina 
fis-sitwazzjoni tant diffiċli li għaddejja minnha mil-lat ta' sigurtà u minn dak politiku u 
ekonomiku, permezz tal-implimentazzjoni tal-impenji tariffarji tal-UE fl-ambitu tal-Ftehim ta' 
Assoċjazzjoni ratifikat. 

Statistika kummerċjali turi li l-esportazzjonijiet Ukraini lejn l-UE żdiedu b'mod sinifikanti fl-
ewwel nofs tal-2014; fl-istess waqt ġie osservat tnaqqis fl-esportazzjonijiet Ukraini lejn ir-
Russja minħabba restrizzjonijiet kummerċjali għall-prodotti Ukraini biex ikollhom aċċess 
għas-suq tar-Russja, u minħabba n-nuqqas ta' prevedibbiltà tiegħu. Fil-fatt, min-naħa tal-
Ukraina jidher li permezz tal-miżuri kummerċjali awtonomi, l-esportazzjonijiet tagħha lejn l-
UE żdiedu fl-ewwel nofs tal-2014 (b'+25,0 %, b'valur ta' USD 587 miljun), u li din iż-żieda 
kważi kkumpensat għat-tnaqqis fl-esportazzjonijiet tagħha lejn ir-Russja (-24,5 %, b'valur ta' 
USD 592 miljun). Filwaqt li jitqiesu fatturi oħra bħad-deprezzar tal-valuta, ir-riperkussjonijiet 
tal-miżuri ta' ritaljazzjoni Russi fil-konfront tal-esportazzjonijiet Ukraini lejn ir-Russja u l-
irkupru fl-Ewropa, jidher li l-orjentazzjoni mill-ġdid mis-suq Russu għas-suq Ewropew 
qiegħda sseħħ, u l-miżuri kummerċjali awtonomi bla ebda dubju jżidu l-possibbiltajiet għall-
produtturi u n-negozji Ukraini li jfittxu swieq ġodda u jnaqqsu l-konsegwenzi negattivi tal-
miżuri kummerċjali ta' ritaljazzjoni Russi kontra l-Ukraina.
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Filwaqt li din it-tendenza hija importanti ħafna għall-Ukraina u għan-negozji tagħha, l-impatt 
ekonomiku għall-UE taż-żieda fl-esportazzjonijiet Ukraini mistenni li jkun żgħir ħafna, u dan 
minħabba n-nuqqas ta' simmetrija li teżisti f'termini ekonomiċi bejn iż-żewġt isħab 
kummerċjali.  Barra minn hekk, il-konċessjonijiet kummerċjali jirriflettu l-eżitu bilanċjat tan-
negozjati mal-Ukraina fil-kuntest tad-DCFTA, u ġew determinati bir-reqqa sabiex jipprovdu 
livelli adegwati ta' protezzjoni lil atturi sensittivi fl-UE, filwaqt li jiffaċilitaw il-kummerċ mal-
Ukraina. Il-konformità mal-istandards sanitarji u fitosanitarji tal-UE u r-rispett għal dawn l-
istandards huma prerekwiżit daqskemm huma għall-kummerċ mal-pajjiżi terzi l-oħra kollha. 
L-estensjoni tal-preferenzi hija marbuta mal-possibbiltà li jiġu sospiżi l-miżuri kummerċjali 
awtonomi f'każ li jkun hemm frodi jew li jiġu adottati miżuri kummerċjali avversi, u l-għoti 
huwa suġġett għar-rispett min-naħa tal-Ukraina għall-prinċipji demokratiċi, id-drittijiet tal-
bniedem u l-libertajiet fundamentali, kif ukoll il-prinċipju tal-istat tad-dritt. Dawn ilkoll 
jikkostitwixxu miżuri addizzjonali ta' ħarsien għall-UE, filwaqt li jiżguraw il-faċilitazzjoni 
tal-kummerċ għall-Ukraina.

Ir-rapporteur jinnota li sabiex jinżamm livell għoli ta' appoġġ għall-Ukraina u titqawwa ċ-
ċertezza dwar il-kundizzjonijiet tal-kummerċ għall-operaturi ekonomiċi, huwa importanti li l-
Parlament juża proċedura aċċelerata biex jikkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni, sabiex 
b'hekk l-estensjoni tkun tista' tapplika mit-2 ta' Novembru 2014, jiġifieri mingħajr l-ebda 
interruzzjoni. Għalkemm teżisti l-possibbiltà li jkun hemm applikazzjoni retroattiva f'każ li l-
estensjoni ma tidħolx fis-seħħ minnufih wara l-1 ta' Novembru, in-negozji se jkollhom 
joperaw fl-ambitu ta' reġim mhux preferenzjali, iħabbtu wiċċhom ma' inċertezza ġuridika u 
piż ikbar, u konsegwentement  se jitbatta r-ritmu tal-importazzjonijiet Ukraini lejn l-UE. 
Apparti dak li ssemma hawn fuq, il-miżuri kummerċjali awtonomi jipprovdu l-opportunità 
tant meħtieġa għall-produtturi u n-negozji Ukraini li jiddevjaw l-esportazzjonijiet tagħhom 
mis-suq Russu li qed isir dejjem aktar restrittiv, filwaqt li jservu wkoll ta' inċentiv sabiex 
jadattaw il-funzjonament u l-istandards tagħhom għal dawk tal-UE u jitħejjew għall-
implimentazzjoni sħiħa tad-DCFTA mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2016.

L-Artikolu 2 tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Ukraina jipprevedi li r-rispett għall-prinċipji 
demokratiċi, id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali u r-rispett għall-prinċipju tal-
istat tad-dritt, il-promozzjoni tar-rispett għall-prinċipji ta' sovranità u integrità territorjali, l-
invjolabbiltà tal-fruntieri u l-indipendenza, kif ukoll il-ġlieda kontra l-proliferazzjoni tal-armi 
tal-qerda tal-massa, materjali relatati u l-mezzi ta' kunsinna tagħhom jikkostitwixxu elementi 
essenzjali ta' dan il-Ftehim. Il-preferenzi awtonomi previsti skont ir-Regolament (UE) 
Nru 374/2014 huma suġġetti għar-rispett ta' dawn l-istess prinċipji mill-Ukraina. Il-
volumi/dazji mogħtija mill-UE skont ir-Regolament (UE) Nru 374/2014 fl-2014 għandhom 
jibqgħu japplikaw għall-2015.

Ir-rapporteur jindika li, fis-sitwazzjoni attwali, jekk il-Parlament Ewropew japprova fil-ħin u 
b'rapidità l-proposta tal-Kummissjoni li jiġi estiż ir-Regolament li jagħti miżuri kummerċjali 
awtonomi lill-Ukraina, dan se juri li l-UE kapaċi taġixxi malajr, b'mod deċiżiv u skont l-
impenji politiċi tagħha.  

Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet imsemmija hawn fuq, ir-rapporteur jipproponi li l-Parlament 
Ewropew japprova l-proposta tal-Kummissjoni mingħajr emendi.
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