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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 proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti 

proċeduri għall-applikazzjoni tal-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn l-

Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, minn naħa waħda, u l-

Kosovo* min-naħa l-oħra 

(COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)) 

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

(COM(2016)0460), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 

tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-

Parlament (C8-0327/2016), 

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

Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-ittra mingħand il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin,  

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A8-

0361/2016), 

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

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. 

 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

                                                 
*  Dan l-isem huwa mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u hu konformi mar-

riżoluzzjoni UNSCR 1244/1999 u mal-Opinjoni tal-QIĠ dwar id-Dikjarazzjoni ta' Indipendenza tal-

Kosovo   



 

PE592.155v02-00 6/9 RR\1111507MT.docx 

MT 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Biex ikunu żgurati kundizzjonijiet 

uniformi għall-implimentazzjoni tal-

Ftehim, jinħtieġ li l-Kummissjoni tingħata 

setgħat ta' implimentazzjoni. Jinħtieġ li 

dawn is-setgħat jiġu eżerċitati skont ir-

Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill5. 

Minħabba li l-atti ta' implimentazzjoni 

jagħmlu parti mill-politika kummerċjali 

komuni, jinħtieġ li tintuża l-proċedura ta' 

eżami għall-adozzjoni tagħhom. 

F'ċirkostanzi kritiċi u ta' eċċezzjoni, meta l-

Ftehim jipprovdi l-possibbiltà li jiġu 

applikati miżuri urġenti meħtieġa biex 

wieħed jindirizza s-sitwazzjoni, jinħħtieġ li 

l-Kummissjoni tadotta tali atti ta' 

implimentazzjoni minnufih. Għall-miżuri li 

jikkonċernaw prodotti agrikoli u tas-sajd, 

jinħħtieġ li l-Kummissjoni, għal raġunijiet 

imperattivi ta' urġenza debitament 

ġustifikati, tadotta tali atti ta' 

implimentazzjoni minnufih. 

(3) Biex ikunu żgurati kundizzjonijiet 

uniformi għall-implimentazzjoni tal-

Ftehim, jinħtieġ li l-Kummissjoni tingħata 

setgħat ta' implimentazzjoni. Jinħtieġ li 

dawn is-setgħat jiġu eżerċitati skont ir-

Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill5. Skont 

dak ir-Regolament, il-proċedura ta' eżami 

tapplika, b'mod partikolari, għall-

adozzjoni ta' atti ta' implimentazzjoni 

relatati mal-politika kummerċjali komuni. 

Madankollu, il-proċedura konsultattiva 

tista' tapplika f'każijiet debitament 

ġustifikati. F'ċirkostanzi kritiċi u ta' 

eċċezzjoni, meta l-Ftehim jipprovdi l-

possibbiltà li jiġu applikati minnufih 

miżuri meħtieġa biex wieħed jindirizza s-

sitwazzjoni, jinħtieġ li l-Kummissjoni 

tadotta tali atti ta' implimentazzjoni 

minnufih. Għall-miżuri li jikkonċernaw 

prodotti agrikoli u tas-sajd, jinħtieġ li l-

Kummissjoni, għal raġunijiet imperattivi ta' 

urġenza debitament ġustifikati, tadotta tali 

atti ta' implimentazzjoni minnufih. 

__________________ __________________ 

5Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-

prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 

kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 

mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 

implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, 

p. 13). 

5Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-

prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 

kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 

mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 

implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, 

p. 13). 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Sabiex jiġu żgurati l-applikazzjoni 

u l-ġestjoni effettivi tal-kwoti tariffarji 

imħassar 



 

RR\1111507MT.docx 7/9 PE592.155v02-00 

 MT 

mogħtija skont il-Ftehim, kif ukoll sabiex 

jiġu żgurati ċ-ċertezza legali u t-

trattament ugwali fir-rigward tal-

impożizzjoni ta' dazji, jinħtieġ li japplikaw 

ċerti dispożizzjonijiet ta' dan ir-

Regolament mid-data tad-dħul fis-seħħ 

tal-Ftehim, 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 9 imħassar 

Sorveljanza  

Għall-finijiet tal-implimentazzjoni tal-

Artikolu 34 tal-Ftehim, għandha tiġi 

stabbilita sorveljanza tal-Unjoni fuq l-

importazzjonijiet ta' prodotti mniżżlin fl-

Anness V tal-Protokoll 3 tal-Ftehim. 

Għandha tapplika l-proċedura stabbilita 

fl-Artikolu 308(d) tar-Regolament tal-

Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 7. 

 

____________________  

7Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) 

Nru 2454/93 tat-2 ta' Lulju 1993 li jiffissa 

d-dispożizzjonijiet għall-implementazzjoni 

tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 

2913/92 li jistabbilixxi il-Kodiċi Doganali 

Komunitarju (ĠU L 253, 11.10.1993, p. 

1). 
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ANNESS: ITTRA MINGĦAND IL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN 

 

 

Bernd Lange 

President  

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali 
 

Ref.: D(2016)51709 

 

 

Għażiż Sur President, 

Qed niktiblek fir-rigward tal-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

dwar ċerti proċeduri għall-applikazzjoni tal-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn 

l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, minn naħa waħda, u l-

Kosovo min-naħa l-oħra (COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)). Minħabba l-

ispeċifiċità ta' dan il-fajl, u li din hija proċedura leġiżlattiva ordinarja, nixtieq nesprimi l-

appoġġ politiku tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (AFET) għall-konklużjoni rapida tar-

Regolament imsemmi hawn fuq. 

 

Il-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Kosovo daħal fis-seħħ fl-

1 ta' April 2016, wara r-ratifika mill-Parlament Ewropew u l-Assemblea Nazzjonali tal-

Kosovo. Matul il-proċedura ta' approvazzjoni, konna enfasizzajna l-appoġġ tagħna għall-

konklużjoni ta' dan il-Ftehim, u lqajna l-fatt li l-Kosovo jista' finalment ikollu, bħal pajjiżi 

oħra tal-Balkani tal-Punent, relazzjonijiet kuntrattwali mal-UE. Id-dħul fis-seħħ tal-FSA 

wassal ukoll għall-istabbiliment tal-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u 

Assoċjazzjoni, li minnufih adotta r-regoli ta' proċedura tiegħu u organizza żewġ laqgħat.  

 

Il-Proposta għal Regolament li l-Kumitat tiegħek se jivvota fuqha fiha regoli importanti għall-

implimentazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tal-Ftehim, kif ukoll il-proċeduri għall-adozzjoni 

ta' regoli dettaljati ta' implimentazzjoni. Inħeġġuk tipproċedi b'mod rapidu sabiex jiġi żgurat li 

l-Kosovo jkun jista' jibbenefika b'mod sħiħ mill-FSA, filwaqt li, fl-istess ħin, inżommu 

f'moħħna li l-prerogattivi tal-Parlament għandhom jiġu rispettati. 

 

Dejjem tiegħek, 

 

 

 

 

Elmar Brok 
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