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DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL Nru .../2011/UE

ta'

dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jestendi għall-miżuri doganali ta' sigurtà l-Ftehim f'forma ta' 

Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Prinċipat ta' Andorra

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-ewwel 

subparagrafu tal-Artikolu 207(4), flimkien mal-punt (a) tal-Artikolu 218(6) u l-Artikolu 218(7) tiegħu, 

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-kunsens tal-Parlament Ewropew1, 

  

1 ĠU C ..., ..., p. ... .
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Billi:

(1) Fis-16 ta' Frar 2009 l-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni biex tiftaħ negozjati mal-Prinċipat ta' 

Andorra dwar Protokoll li jestendi lgħall-miżuri doganali ta' sigurtà l-Ftehim f'forma ta' 

Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Prinċipat ta' Andorra (minn hawn 

'il quddiem "il-Protokoll"). Il-Ftehim ġie konkluż fit-28 ta' Ġunju 1990.

(2) Il-Kummissjoni u l-Prinċipat ta' Andorra kkonkludew in-negozjati permezz tal-inizjalar tal-

Protokoll.

(3) F'konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru .../2011/UE*1 il-Protokoll ġie ffirmat f'isem l-

Unjoni Ewropea fi ...** u qed jiġi applikat fuq bażi proviżorja.

(4) Għaldaqstant, il-Protokoll għandu jiġi konkluż,

ADDOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI: 

  

* ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru u r-referenza tal-pubblikazzjoni għal st17401/10.
1 ĠU L ..., ..., p. ... .
** ĠU: Jekk jogħġbok daħħal id-data tal-iffirmar tal-Protokoll fid-dokument st 17405/10.
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Artikolu 1

Il-Protokoll, li jestendi għall-miżuri doganali ta' sigurtà l-Ftehim f'forma ta' Skambju ta' Ittri bejn il-

Komunità Ekonomika Ewropea u l-Prinċipat ta' Andorra1* (minn hawn 'il quddiem "il-Protokoll") b'dan

huwa approvat f'isem l-Unjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill huwa awtorizzat li jinnomina persuna jew persuni li jkollhom is-setgħa li jagħtu

n-notifika prevista fl-Artikolu 3(1) u 3(2) tal-Protokoll2 f’isem l-Unjoni. 

Artikolu 3

Il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Unjoni fi ħdan il-Kumitat Konġunt dwar kwistjonijiet relatati 

mat-Titolu IIA tal-Ftehim f'forma ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-

Prinċipat ta' Andorra3 (minn hawn 'il quddiem "il-Ftehim") għandha tiġi adottata mill-Kunsill, li 

jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata fuq proposta mill-Kummissjoni. 

  

1 Il-Protokoll ġie ppubblikat fil-ĠU ... flimkien mad-Deċiżjoni dwar l-iffirmar.
* ĠU: Jekk jogħġbok daħħal ir-referenza tal-pubblikazzjoni fin-nota ta' qiegħ il-paġna.
2 Id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Protokoll ser tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 

Ewropea mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill.
3 ĠU L 374, 31.12.1990, p. 14.
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Artikolu 4

Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni effettiva tal-Artikolu 12i(1) tal-Ftehim, il-Kummissjoni għandha

tinnotifika lill-Prinċipat ta' Andorra bl-adozzjoni ta' leġislazzjoni ġdida tal-Unjoni li tikkostitwixxi

żvilupp tal-liġi tal-Unjoni dwar miżuri doganali ta' sigurtà koperti mill-Artikolu 12b tal-Ftehim.

Il-Kummissjoni b'dan hija awtorizzata li tieħu l-miżuri meħtieġa previsti fl-Artikolu 12k tal-Ftehim 

sabiex tiżgura l-ekwivalenza tal-miżuri doganali ta' sigurtà tal-Unjoni u tal-Prinċipalità ta' Andorra.

Jekk, fid-data tal-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni rilevanti tal-Unjoni msemmija fl-ewwel paragrafu, 

il-Prinċipat ta' Andorra ma jkunx adotta d-dispożizzjonijiet il-ġodda u l-applikazzjoni proviżorja ta' 

dawk id-dispożizzjonijiet ma tkunx possibbli, l-applikazzjoni tat-Titolu IIA tal-Ftehim għandha tiġi 

sospiża f'konformità mal-Artikolu 12k(2) tiegħu. Il-Kummissjoni Ewropea għandha tinnotifika lill-

Prinċipat ta' Andorra b’tali sospensjoni.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha. 

Magħmul fi ...,

Għall-Kunsill

Il-President


