
PR\1212770MT.docx PE657.282v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew
2019-2024

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

2020/0121(NLE)

14.9.2020

***
ABBOZZ TA' 
RAKKOMANDAZZJONI
dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-ftehim li 
jemenda l-Ftehim ta' Sħubija Interim bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa 
waħda, u l-Istati tal-Paċifiku, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tal-Istat 
Indipendenti ta' Samoa u ta' adeżjonijiet futuri ta' Stati Gżejjer tal-Paċifiku 
oħrajn
(COM(2020)0254 – C9-XXXX/2020 – 2020/0121(NLE))

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

Rapporteur: Herve Juvin



PE657.282v01-00 2/5 PR\1212770MT.docx

MT

PR_NLE-AP_LegAct

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.)



PR\1212770MT.docx 3/5 PE657.282v01-00

MT

WERREJ

Paġna

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW...........5



PE657.282v01-00 4/5 PR\1212770MT.docx

MT



PR\1212770MT.docx 5/5 PE657.282v01-00

MT

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-ftehim li jemenda l-
Ftehim ta' Sħubija Interim bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Istati tal-
Paċifiku, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tal-Istat Indipendenti ta' Samoa u ta' 
adeżjonijiet futuri ta' Stati Gżejjer tal-Paċifiku oħrajn
(COM(2020)0254/ – C9-XXXX/2020 – 2020/0121(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2020)254),

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni min-naħa tal-Kunsill b'konformità mal-
Artikolu 207(4), l-ewwel subparagrafu, u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, 
punt (a)(v), tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Ottubru 2016 dwar il-futur tar-
relazzjonijiet AKP-UE wara l-2020 (2016/2053(INI))1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tad-29 ta' Novembru 2018 dwar l-
abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tas-Samoa mal-Ftehim Interim ta' Sħubija 
bejn il-Komunità Ewropea, min-naħa waħda, u l-Istati tal-Paċifiku, min-naħa l-oħra 
(12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))2

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-
Karibew u tal-Paċifiku minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha 
min-naħa l-oħra, iffirmat f'Cotonou fit-23 ta' Ġunju 20003,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 105(1) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A9-
0000/2020),

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim li jemenda l-Ftehim ta' Sħubija 
Interim bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Istati tal-Paċifiku, min-naħa l-
oħra;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

1 P8_TA(2016)0371.
2 P8_TA(2018)0469.
3 ĠU L 317, 22.11.2008, p. 3.


