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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jiftaħ u jipprovdi għall-ġestjoni ta' kwoti 
tariffarji awtonomi tal-Komunità għal importazzjoni ta’ ċerti prodotti tas-sajd fil-
Gżejjer Kanarji

(COM(2008)0129  – C6-0153/2008  – 2008/0054(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2008)0129),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 299(2) tat-Trattat KE, skond liema artikolu ġie kkonsultat 
mill-Kunsill  (C6-0153/2008 ),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A6 0000/2008),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni;

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

3. Jitlob il-ftuħ tal-proċedura ta' konċiljazzjoni prevista fid-Dikjarazzjoni Konġunta ta' l-4 ta' 
Marzu, 1975, jekk il-Kunsill ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4. Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-
Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Sa mill-1991, l-Unjoni Ewropea ssospendiet, parzjalment jew għal kollox, id-dazji tat-Tariffa 
Doganali Komuni fuq l-importazzjoni ta’ ċerti prodotti tas-sajd ġewwa l-Gżejjer Kanarji. Is-
sitwazzjoni ġeografika eċċezzjonali tal-Gżejjer Kanarji b'rabta mas-sorsi tal-provvista ta' ċerti 
prodotti tal-ħut li huma essenzjali għall-konsum domestiku tinvolvi spejjeż addizzjonali għal 
dan il-qasam. Dan l-ostakolu naturali jista' jkun ikkumpensat, fost affarijiet oħra, billi jkunu 
sospiżi temporanjament id-dazji doganali fuq l-importazzjoni tal-prodotti in kwistjoni minn 
pajjiżi terzi fil-qafas tal-kwoti tat-tariffi tal-Komunità ta' volum xieraq.

Il-proposta għall-ftuħ u għall-ġestjoni ta’ kwoti tariffarji mingħajr dazju hija f’konformità ma’ 
l-Artikolu 299(2) tat-Trattat tal-KE li jagħmel dispożizzjoni għal miżuri speċifiċi biex ikunu 
mgħejjuna l-aktar reġjuni mbiegħda.
Huwa importanti li wieħed isemmi li d-dispożizzjonijiet eżistenti fil-qasam tal-proposta, ir-
Regolament (KE) Nru 704/2002, skadew fil-31 ta' Diċembru 2006.

Bħala konsegwenza, teżisti lakuna legali li bdiet mill-1 ta' Jannar 2007, u minn dik id-data l-
ħlasijiet ta' garanziji lill-awtoritajiet tad-dwana Spanjoli qed jakkumulaw għal ammonti li 
jeħtieġ li jkunu mħallsa mill-aktar fis possibbli.   

Konsegwentement, wara konsultazzjoni mal-partijiet interessati u t-talba formali ppreżentata 
mill-awtoritajiet Spanjoli, jaqbel li jintlaħaq qbil biex jinfetħu żewġ kwoti tariffarji mingħajr 
dazju fuq l-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-sajd fil-Gżejjer Kanarji għall-perjodu 2007-
2013.
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