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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 ġuridika 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 ġodda tat-test huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. Il-
partijiet imħassra tat-test huma indikati permezz tas-simbolu ▌jew huma 
ingassati. Is-sostituzzjoni tintwera billi jiġi indikat permezz tat-tipa korsiva u 
grassa t-test il-ġdid 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 deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2013/755/UE tal-25 ta' Novembru 2013 dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-
territorji extra-Ewropej mal-Unjoni Ewropea ("Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Extra-
Ewropea")
(COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS))

(Proċedura leġiżlattiva speċjali – konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2019)0359),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 203 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
skont liema artikolu l-Kunsill ikkonsulta lill-Parlament (C9-0118/2019),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 82 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp (A9-0000/2019),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni;

2. Jistieden lill-Kunsill jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-
Parlament;

3. Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda t-test approvat 
mill-Parlament b'mod sustanzjali;

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

Id-Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Extra-Ewropea tistabbilixxi l-qafas legali għar-
relazzjonijiet bejn il-Pajjiżi u Territorji Extra-Ewropej (PTEE), l-Istati Membri li magħhom 
huma marbuta, u l-Unjoni Ewropea. 

L-għan tal-proposta huwa li jiġi emendat l-Anness VI ta' din id-Deċiżjoni. Dan l-Anness 
jiddefinixxi l-kunċett ta' "prodotti oriġinarji" u l-metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva bejn 
l-UE u l-PTEE. Fih dispożizzjonijiet li għandhom l-għan li jimplimentaw sistema ta' 
ċertifikazzjoni ta' oriġini sa mill-1 ta' Jannar 2017, is-Sistema tal-Esportaturi Rreġistrati 
(REX), iżda li għaliha l-PTEE jibbenefikaw minn eżenzjoni sal-31 ta' Diċembru 2019. 

Fl-10 ta' Marzu 2015, permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni Nru 2015/428, il-
Kummissjoni emendat ir-regoli ta' oriġini li jirrigwardaw is-sistema REX tas-Sistema 
Ġeneralizzata ta' Preferenzi (SĠP) stabbilita permezz tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93. 

Fl-24 ta' Novembru 2015, il-Kummissjoni adottat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 
2015/24475, fejn ġew trasferiti r-regoli ġenerali kollha għall-implimentazzjoni tal-Kodiċi 
Doganali tal-Unjoni, fosthom id-dispożizzjonijiet li jindirizzaw is-sistema REX tal-SĠP. 

Minħabba f'hekk, id-dispożizzjonijiet fl-Anness VI tad-Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Extra-
Ewropea dwar il-"proċeduri għall-iskema tal-esportatur irreġistrat" huma differenti minn dawk fir-
regoli ta' oriġini tal-SĠP.  

L-Anness VI tad-Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Extra-Ewropea għandu għalhekk jiġi 
emendat sabiex tkun aċċertata l-kompatibbiltà mad-dispożizzjonijiet dwar is-sistema REX 
stipulati fir-Regolament (UE) 2015/2447 u jiġu żgurati l-użu u l-implimentazzjoni tiegħu 
mill-PTEE sa mill-1 ta' Jannar 2020.

B'kunsiderazzjoni tal-fatt li din il-miżura hija ġustifikabbli, il-President jipproponi li din il-
proposta tiġi adottata mingħajr emendi, skont l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura. 


