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6.2.2019 A8-0052/155

Emenda 155
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A8-0052/2019
Nicola Danti
Il-Programm għas-suq uniku, għall-kompetittività tal-intrapriżi u għall-istatistika Ewropea
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jagħmel is-suq intern aktar 
effettiv, jiffaċilita l-prevenzjoni u t-
tneħħija tal-ostakli, jappoġġa l-iżvilupp, l-
implimentazzjoni u l-infurzar tad-dritt tal-
Unjoni fl-oqsma tas-suq intern għall-
oġġetti u s-servizzi, l-akkwist pubbliku, is-
sorveljanza tas-suq kif ukoll fl-oqsma tad-
dritt soċjetarju u l-liġi kuntrattwali u extra-
kuntrattwali, il-ġlieda kontra l-ħasil tal-
flus, il-moviment liberu tal-kapital, is-
servizzi finanzjarji u l-kompetizzjoni, 
inkluż l-iżvilupp ta' għodod ta' governanza;

(a) li jagħmel is-suq intern aktar 
effettiv, jappoġġa l-iżvilupp, l-
implimentazzjoni u l-infurzar tad-dritt tal-
Unjoni fl-oqsma tas-suq intern għall-
oġġetti u s-servizzi, l-akkwist pubbliku, is-
sorveljanza tas-suq kif ukoll fl-oqsma tad-
dritt soċjetarju u l-liġi kuntrattwali u extra-
kuntrattwali, il-ġlieda kontra l-ħasil tal-
flus, il-moviment liberu tal-kapital, is-
servizzi finanzjarji u l-kompetizzjoni, 
inkluż l-iżvilupp ta' għodod ta' governanza;
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Emenda 156
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Barbara 
Spinelli, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A8-0052/2019
Nicola Danti
Il-Programm għas-suq uniku, għall-kompetittività tal-intrapriżi u għall-istatistika Ewropea
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) li jikkontribwixxi għal livell għoli 
ta' saħħa għall-bniedem, għall-annimali u 
għall-pjanti tul il-katina alimentari u 
f'oqsma relatati, inkluż billi jiġu pprevenuti 
u meqruda l-mard u l-organiżmi ta' ħsara, u 
jappoġġa t-titjib tal-benessri tal-annimali 
kif ukoll il-produzzjoni u l-konsum 
sostenibbli tal-ikel;

(e) li jikkontribwixxi għall-ogħla livell 
ta' saħħa għall-bniedem, għall-annimali u 
għall-pjanti tul il-katina alimentari u 
f'oqsma relatati, inkluż billi jiġu pprevenuti 
u meqruda l-mard u l-organiżmi ta' ħsara, u 
jappoġġa t-titjib tal-benessri tal-annimali 
kif ukoll il-produzzjoni u l-konsum 
sostenibbli tal-ikel;
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Emenda 157
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, 
Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A8-0052/2019
Nicola Danti
Il-Programm għas-suq uniku, għall-kompetittività tal-intrapriżi u għall-istatistika Ewropea
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-ħolqien tal-kundizzjonijiet tajbin 
biex l-atturi kollha tas-suq intern, inklużi n-
negozji, iċ-ċittadini u l-konsumaturi, is-
soċjetà ċivili u l-awtoritajiet pubbliċi 
jingħataw is-setgħa permezz ta' kampanji 
trasparenti ta' informazzjoni u ta' 
sensibilizzazzjoni, l-iskambju tal-aħjar 
prattika, il-promozzjoni ta' prattiki tajbin, l-
iskambju u d-disseminazzjoni ta' 
kompetenza esperta u għarfien u l-
organizzazzjoni ta' taħriġ;

(a) il-ħolqien tal-kundizzjonijiet tajbin 
biex l-atturi kollha tas-suq intern, inklużi n-
negozji, l-impjegati, iċ-ċittadini u l-
konsumaturi, is-soċjetà ċivili u l-
awtoritajiet pubbliċi jingħataw is-setgħa 
permezz ta' kampanji trasparenti ta' 
informazzjoni u ta' sensibilizzazzjoni, l-
iskambju tal-aħjar prattika, il-promozzjoni 
ta' prattiki tajbin, l-iskambju u d-
disseminazzjoni ta' kompetenza esperta u 
għarfien u l-organizzazzjoni ta' taħriġ;
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Emenda 158
Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva
f'isem il-Grupp GUE/NGL

Rapport A8-0052/2019
Nicola Danti
Il-Programm għas-suq uniku, għall-kompetittività tal-intrapriżi u għall-istatistika Ewropea
(COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-entitajiet legali stabbiliti f'pajjiż 
terz li mhuwiex assoċjat mal-Programm 
eċċezzjonalment huma eliġibbli li 
jipparteċipaw, sakemm l-azzjoni ssegwi l-
objettivi tal-Unjoni u l-attivitajiet barra l-
Unjoni jikkontribwixxu għall-effettività 
tal-interventi mwettqa fit-territorji tal-
Istati Membri li għalihom japplikaw it-
Trattati.

imħassar

Or. en


