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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 regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1215/2009 li jintroduċi ċerti miżuri kummerċjali 
eċċezzjonali għal pajjiżi u territorji li jipparteċipaw fil-proċess ta' Stabilizzazzjoni u 
Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew li huma marbutin miegħu
(COM(2020)135 – C9-0099/2020 – 2020/0051(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2020)0135),

– 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 (C9-0099/2020),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) 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 (A9-
0000/2020),

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

2. 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 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-estensjoni tal-perjodu ta' 
applikazzjoni tar-Regolament (KE) 
Nru 1215/2009 hija kkunsidrata l-aqwa 
garanzija tal-impenn tal-Unjoni għall-
integrazzjoni kummerċjali tal-Balkani tal-
Punent.

(5) L-estensjoni tal-perjodu ta' 
applikazzjoni tar-Regolament (KE) 
Nru 1215/2009 hija kkunsidrata bħala 
garanzija xierqa tal-involviment akbar u 
tal-impenn tal-Unjoni għall-integrazzjoni 
kummerċjali tal-Balkani tal-Punent. Is-
sistema attwali ta' miżuri kummerċjali 
awtonomi tibqa' appoġġ siewi għall-
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ekonomiji tas-sħab tal-Balkani tal-
Punent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE hija ddedikata għall-estensjoni tal-aċċess favorevoli għas-suq tal-UE.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1215/2009
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Fl-Artikolu 7, jiżdied il-punt li ġej: 
"(ca) sabiex tivverifika l-konformità ta' 
kull entità kkonċernata mal-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 2(1)(d) u b'mod partikolari fid-
dawl tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
tal-5 ta' Frar 2020 u d-Dikjarazzjoni ta' 
Zagreb tas-6 ta' Mejju 2020, il-
Kummissjoni se twettaq valutazzjoni 
interim dwar l-istabbiliment tar-
Regolament qabel l-1 ta' Lulju 2023 u se 
tfassal rapport għall-kumitati rilevanti tal-
Parlament Ewropew."

Or. fr
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NOTA SPJEGATTIVA

Kuntest

L-UE hija bil-bosta s-sieħeb kummerċjali ewlieni b'aktar minn 72 % tal-kummerċ totali tal-
Balkani tal-Punent (jiġifieri l-Albanija, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Kosovo, il-Montenegro, il-
Maċedonja ta' Fuq u s-Serbja), ħafna aktar minn kwalunkwe kompetitur ieħor li huwa 
ekonomikament u politikament involut fir-reġjun, bħaċ-Ċina, ir-Russja jew it-Turkija. 

Il-kummerċ bejn l-UE u l-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent kiber bi kważi 130 % matul l-aħħar 
għaxar snin. Fl-2019, dan ammonta għal EUR 55 biljun.

Mit-tnedija tal-Proċess ta' Stabbilizzazzjoni u ta' Assoċjazzjoni fl-1999, l-UE gradwalment 
ikkonkludiet Ftehimiet ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni (FSA) ma' kull wieħed mis-sħab 
tal-Balkani tal-Punent. 

Dawn il-FSA tqiesu bħala strumenti li pprovdew għall-iżvilupp ekonomiku u l-
istabbilizzazzjoni politika tal-pajjiżi fir-reġjun u għadhom jikkostitwixxu wieħed mill-
mekkaniżmi ewlenin għall-allinjament mal-acquis tal-UE u l-integrazzjoni progressiva fis-suq 
tal-UE. Il-Ftehimiet jipprevedu l-eliminazzjoni ta' dazji u restrizzjonijiet mhux tariffarji fuq il-
kummerċ bilaterali u jkopru l-prodotti fil-Kapitoli kollha tas-Sistema Armonizzata.

Fl-istess waqt, mill-2009 ġie stabbilit sett ta' miżuri kummerċjali awtonomi (sistema tal-
ATMs) permezz ta' Regolament tal-2009, li kkontribwixxa wkoll għall-espansjoni tal-
kummerċ totali bejn l-UE u l-Balkani tal-Punent. 
Inizjalment, il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament aċċetta kważi l-prodotti kollha 
importati mir-reġjun u eventwalment fl-2017 tnaqqas għal dawk li jappartjenu għall-
Kapitolu 7 (ħxejjex li jittieklu u ċerti għeruq u tuberi) u l-Kapitolu 8 (frott li jittiekel u ġewż; 
qxur tal-frott taċ-ċitru u tal-bettieħ) tan-Nomenklatura Magħquda tat-Tariffa Doganali 
Komuni, kif ukoll għall-importazzjoni ta' kwota ta' inbid, stabbilita għal 30 000 hl.
Il-proposta tal-Kummissjoni hija konsistenti mal-appoġġ li l-UE tagħti għall-integrazzjoni 
ekonomika gradwali tar-reġjun fl-UE u għall-proċessi ta' adeżjoni individwali.

Minkejja li l-biċċa l-kbira tal-preferenzi kummerċjali li kienu ngħataw lill-Balkani tal-Punent 
permezz tar-reġim kummerċjali awtonomu issa ġew integrati fil-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u 
Assoċjazzjoni rispettiv mal-UE, skont il-Kummissjoni, il-preferenzi limitati mogħtija permezz 
ta' dan ir-Regolament għadhom jipprovdu appoġġ siewi għall-ekonomija u n-negozju 
reġjonali, u għaldaqstant jibqgħu għodda utli għall-appoġġ tal-UE lejn l-integrazzjoni 
ekonomika tal-Balkani tal-Punent.

Ir-Regolament propost ma jġarrabx kostijiet addizzjonali għall-baġit tal-UE.

Pożizzjoni tar-Rapporteur

Il-Balkani tal-Punent huma prijorità tal-UE u l-UE għandha responsabbiltà speċjali li tassisti 
lill-pajjiżi tal-Balkani fir-reġjun.
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L-għan tal-estensjoni tal-miżuri kummerċjali awtonomi (ATMs) huwa li tiġi żgurata 
konsistenza mal-linji gwida li reċentement reġgħu ġew affermati mill-Kummissjoni u fl-
okkażjoni tad-Dikjarazzjoni ta' Sofija tas-17 ta' Mejju 2018. 

Ir-rapporteur ma jikkontestax il-kontribuzzjoni tal-ATMs għall-iżvilupp ekonomiku ta' dawn 
il-pajjiżi, peress li jipprovdu opportunitajiet għall-produzzjoni proprja ta' inbid, frott u ħaxix, 
u b'hekk jikkontribwixxu għall-konsolidazzjoni tas-settur primarju tagħhom, li jirrappreżenta 
sehem kbir mill-PDG tagħhom.

Barra minn hekk, il-miżuri proposti s'issa kkontribwew għall-istabbiliment ta' sħubijiet 
b'saħħithom bejn in-negozji tal-UE u l-produtturi lokali fir-reġjun tal-Balkani tal-Punent. 
Il-proposta tal-Kummissjoni li testendi b'ħames snin oħra l-miżuri għaldaqstant titqies bħala l-
aktar miżura xierqa biex tiżgura l-kontinwazzjoni tal-iżvilupp ekonomiku tas-sħab tal-Balkani 
tal-Punent. Konsegwentement dan jista' jevita proċess twil u kumpless ħafna ta' emendar ta' 
kull ftehim kummerċjali bilaterali individwali bħala parti mill-Ftehimiet ta' Stabbilizzazzjoni 
u Assoċjazzjoni.
Kieku dawn il-miżuri ATM ma ġewx estiżi sal-2025, seta' kien hemm effett negattiv u 
problematiku ta' tnaqqis tal-aċċess għas-suq għall-pajjiżi kollha tal-Balkani tal-Punent. Dan 
ma jkunx konformi ma' approċċ ta' sostenn mill-UE.
Wara talba mressqa fil-Kunsill minn Franza li l-Maċedonja ta' Fuq u l-Albanija jingħataw l-
istatus ta' pajjiżi kandidati għall-adeżjoni mal-UE, il-Kummissjoni ddefiniet mill-ġdid il-
proċess ta' tkabbir fi Frar 2020.
Il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent, li fl-2018 ġewwa Sofija kienu reġgħu affermaw l-impenn 
tagħhom li jissieħbu mal-UE bħala "għażla strateġika soda", għaldaqstant, matul il-
vidjokonferenza ta' Zagreb tas-6 ta' Mejju 2020, ħadu nota li:  

– "Iż-żieda fl-assistenza mill-UE se tkun assoċjata ma' progress tanġibbli fl-istat tad-dritt 
u fir-riformi soċjoekonomiċi, kif ukoll mal-ħarsien mis-sħab tal-Balkani tal-Punent 
tal-valuri, ir-regoli u l-istandards tal-UE";

– "Il-mexxejja tal-Balkani tal-Punent għandhom jiżguraw li l-valuri fundamentali, il-
prinċipji demokratiċi u l-istat tad-dritt jiġu rispettati u implimentati b'mod strett";

– "Fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata, huwa meħtieġ li jsiru 
sforzi aktar sostnuti u li jinkisbu riżultati sostanzjali f'dawn l-oqsma".

Min-naħa l-oħra, fost il-ħames emendi li saru sa mill-2009, dik adottata mill-Parlament 
Ewropew fis-16 ta' Diċembru 2015 għamlet l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament 
espliċitament soġġetta għal "impenn tal-pajjiżi u territorji msemmija milli jinvolvu ruħhom fi 
ksur serju u sistematiku tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet ewlenin tax-xogħol, tal-
prinċipji fundamentali tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt" (Artikolu 2(1)(d)).

Madankollu, l-aktar valutazzjonijiet reċenti li jikkonċernaw l-entitajiet fil-Balkani tal-Punent 
juru deterjorament ġenerali tal-korruzzjoni, l-istat tad-dritt u l-libertajiet fundamentali, bl-
eċċezzjoni tal-Maċedonja ta' Fuq.

L-Artikolu 2(3) ta' dan ir-Regolament diġà jawtorizza lill-Kummissjoni tissospendi l-
applikazzjoni sħiħa jew parzjali tagħha permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, wara eżami mill-
Kumitat ta' Implimentazzjoni dwar il-Balkani tal-Punent abbażi tal-Artikolu 2(1)(d).
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Konsegwentement, fid-dawl tad-deterjorament attwali tas-sitwazzjoni kif ukoll tar-rieda 
inekwivoka, espressa kemm mill-Parlament kif ukoll mill-Kunsill, li tissaħħaħ il-konsistenza 
mal-valuri tal-UE stabbiliti fl-arranġamenti relatati mal-adeżjoni tagħhom, inkluż dan ir-
Regolament, ir-rapporteur iqis li huwa xieraq li:

– tiġi estiża l-applikazzjoni tagħha għal perjodu ta' ħames snin, kif mitlub mill-
Kummissjoni; 

– tingħata tali estensjoni tal-klawżola ta' rieżami obbligatorja wara 30 xahar, li wara jsir 
rapport dwarha fi ħdan il-Kumitat tal-Parlament Ewropew għall-Kummerċ 
Internazzjonali u l-Kumitat tal-Parlament Ewropew għall-Affarijiet Barranin.


