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TESTI ADOTTATI 
 

P8_TA(2017)0332 

Ftehim multilaterali dwar it-twaqqif ta' Żona ta' Avjazzjoni Komuni 

Ewropea (ECAA) *** 

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Settembru 2017 dwar l-

abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim 

multilaterali bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, ir-Repubblika tal-

Albanija, il-Bożnija-Ħerzegovina, ir-Repubblika tal-Bulgarija, ir-Repubblika tal-

Kroazja, l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, ir-Repubblika tal-Iżlanda, ir-

Repubblika tal-Montenegro, ir-Renju tan-Norveġja, ir-Rumanija, ir-Repubblika tas-

Serbja, u l-Missjoni ta' Amministrazzjoni Temporanja tan-Nazzjonijiet Uniti fil-

Kosovo* dwar l-Istabbiliment ta' Żona ta' Avjazzjoni Komuni Ewropea (ECAA) 

(15654/2016 – C8-0098/2017 – 2006/0036(NLE)) 

 

(Approvazzjoni) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (15654/2016), 

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni 

provviżorja tal-Ftehim Multilaterali bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri 

tagħha, ir-Repubblika tal-Albanija, il-Bożnija-Ħerzegovina, ir-Repubblika tal-Bulgarija, 

ir-Repubblika tal-Kroazja, l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, ir-Repubblika 

tal-Iżlanda, ir-Repubblika tal-Montenegro, ir-Renju tan-Norveġja, ir-Rumanija, ir-

Repubblika tas-Serbja, u l-Missjoni ta' Amministrazzjoni Temporanja tan-Nazzjonijiet 

Uniti fil-Kosovo* dwar l-Istabbiliment ta' Żona ta' Avjazzjoni Komuni Ewropea 

(08823/2/2006) 

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-

Artikolu 100(2) u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a), tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0098/2017), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1) u (4) u l-Artikolu 108(7) tar-Regoli ta' Proċedura 

                                                 
*  Din id-deżinjazzjoni hija mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus u hija konformi 

mar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill għas-Sigurtà tan-NU 1244(1999) u mal-Opinjoni tal-Qorti 

Internazzjonali tal-Ġustizzja dwar id-dikjarazzjoni tal-indipendenza tal-Kosovo. 
*  Din id-deżinjazzjoni hija mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus u hija konformi 

mar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill għas-Sigurtà tan-NU 1244(1999) u mal-Opinjoni tal-Qorti 

Internazzjonali tal-Ġustizzja dwar id-dikjarazzjoni tal-indipendenza tal-Kosovo. 



 

 

tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-

0260/2017), 

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim; 

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

Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Gvernijiet u lill-Parlamenti tal-Istati Membri u tar-

Repubblika tal-Albanija, tal-Bożnja u Ħerżegovina, tar-Repubblika tal-Bulgarija, tar-

Repubblika tal-Kroazja, tal-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, tar-Repubblika 

tal-Iżlanda, tar-Repubblika tal-Montenegro, tar-Renju tan-Norveġja, tar-Rumanija u tar-

Repubblika tas-Serbja, u lill-Missjoni ta' Amministrazzjoni Temporanja tan-

Nazzjonijiet Uniti fil-Kosovo. 

 

 


