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27.4.2015 B8-0357/1 

Emenda  1 

Alberto Cirio 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

L-Istrateāija dwar l-Alkoħol 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 6 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

6. Iħeāāeā lill-Kummissjoni tipproduëi 

minnufih ir-rapport li jesiāi r-Regolament 

(UE) Nru 1169/2011 sa Diëembru 2014, li 

jevalwa jekk ix-xorb alkoħoliku għandux 

fil-āejjieni jkun kopert mir-rekwiŜit li fuq 

ix-xorb alkoħoliku tingħata informazzjoni 

dwar l-ingredjenti u l-kontenut 

nutrizzjonali; iqis li l-konsumaturi 

għandhom jiāu infurmati dwar l-

ingredjenti u l-kontenut nutrizzjonali; 

6. Iħeāāeā lill-Kummissjoni tipproduëi 

minnufih ir-rapport li jesiāi r-Regolament 

(UE) Nru 1169/2011 sa Diëembru 2014, li 

jevalwa jekk ix-xorb alkoħoliku għandux 

fil-āejjieni jkun kopert mir-rekwiŜit li fuq 

ix-xorb alkoħoliku tingħata informazzjoni 

dwar l-ingredjenti u l-kontenut 

nutrizzjonali, filwaqt li jitqies, b'mod 

partikulari, l-impatt fuq l-SMEs u l-

produzzjoni artiājanali; 

Or. en 



 

AM\1059315MT.doc  PE555.115v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 
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Emenda  2 

Alberto Cirio 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Motion for a resolution B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

L-Istrateāija dwar l-Alkoħol 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 8 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

8. Jenfasizza l-ħtieāa li tal-inqas il-

kontenut ta’ kaloriji tax-xorb alkoħoliku 

jiāi ddikjarat b’mod ëar fuq it-tikketti mill-

aktar fis possibbli, u jitlob lill-

Kummissjoni tippreŜenta proposta 

leāiŜlattiva korrispondenti mhux aktar tard 

mill-2016; 

8. Jenfasizza l-ħtieāa li tal-inqas il-

kontenut ta’ kaloriji tal-alkopops jiāi 

ddikjarat b’mod ëar fuq it-tikketti mill-

aktar fis possibbli, u jitlob lill-

Kummissjoni tippreŜenta definizzjoni 

pertinenti tal-alkopops u proposta 

leāiŜlattiva korrispondenti mhux aktar tard 

mill-2016; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/3 

Emenda  3 

Alberto Cirio 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

L-Istrateāija dwar l-Alkoħol 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 14 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

14. Jenfasizza l-ħtieāa ta’ tikkettar fl-UE 

kollha li jwissi lin-nisa tqal biex ma 

jikkunsmawx l-alkoħol, u jitlob lill-

Kummissjoni tippreŜenta proposta 

leāiŜlattiva korrispondenti mhux aktar tard 

mill-2016; 

14. Jenfasizza l-ħtieāa ta’ kampanja ta' 

informazzjoni fl-UE kollha li twissi lin-

nisa tqal biex ma jikkunsmawx l-alkoħol, u 

jitlob lill-Kummissjoni teŜamina l-effett 

tat-tikkettar f'din il-kwistjoni u tippreŜenta 

proposta leāiŜlattiva korrispondenti mhux 

aktar tard mill-2016, filwaqt li tqis ir-

riŜultati ta' din l-analiŜi u speëjalment l-

effetti fuq l-SMEs; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0357/4 

Emenda  4 

Alberto Cirio 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

L-Istrateāija dwar l-Alkoħol 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 16a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  16a. Iħeāāeā lill-Kummissjoni ssaħħaħ il-

kampanji "Wine in Moderation" sabiex 

teduka lill-konsumaturi dwar il-konsum 

responsabbli u intelliāenti u ssaħħaħ it-

tixrid ta' informazzjoni dwar il-

karatteristiëi speëifiëi tal-inbid, l-

indikazzjonijiet āeografiëi, il-varjetajiet 

tal-għeneb, il-proëessi tal-produzzjoni u r-

referenzi tradizzjonali; 

Or. en 
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Emenda  5 

Alberto Cirio 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

L-Istrateāija dwar l-Alkoħol 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 17 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

17. Jistieden lill-Kummissjoni tqis l-

implimentazzjoni ta’ tikketti fl-UE kollha li 

jwissu lill-konsumaturi dwar il-perikli tas-

sewqan taħt l-influwenza tax-xorb; 

17. Jistieden lill-Kummissjoni tqis l-

implimentazzjoni ta’ kampanja ta' 

informazzjoni fl-UE kollha li twissi lill-

konsumaturi dwar il-perikli tas-sewqan taħt 

l-influwenza tax-xorb; 

Or. en 
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Alberto Cirio 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

L-Istrateāija dwar l-Alkoħol 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 27 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

27. Jenfasizza li l-flus pubbliëi 

m'għandhom qatt jintuŜaw sabiex 

jippromwovu l-konsum tal-alkoħol; 

27. Jenfasizza li l-flus pubbliëi 

m'għandhomx jintuŜaw sabiex 

jippromwovu l-konsum tal-alkoħol, 

mingħajr preāudizzju għal-leāiŜlazzjoni 

eŜistenti dwar il-promozzjoni tal-prodotti 

agrikoli; 

Or. en 
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Emenda  7 

Alberto Cirio 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0357/2015 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

L-Istrateāija dwar l-Alkoħol 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 41 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

41. Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa l-

leāiŜlazzjoni Ewropea eŜistenti fir-rigward 

tal-ħtieāa li tittejjeb l-informazzjoni għall-

konsumatur dwar l-alkoħol, filwaqt li 

tiŜgura li l-konsumaturi jkunu konxji tal-

kontenut tal-alkoħol u tal-kaloriji mingħajr 

ma timponi ostakli għas-suq uniku; jinsisti 

fuq l-importanza ta’ informazzjoni ëara, 

konëiŜa u effettiva dwar l-effetti tal-

konsum tal-alkoħol u r-riskji tiegħu għas-

saħħa; jistieden lill-Kummissjoni 

tikkunsidra l-adozzjoni ta’ tikketta fil-livell 

tal-UE li jkun fiha twissija għall-

konsumaturi dwar il-perikli marbuta mal-

abbuŜ ta’ sustanzi superalkoħoliëi waqt il-

perjodu tat-tqala u waqt is-sewqan; 

41. Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa l-

leāiŜlazzjoni Ewropea eŜistenti fir-rigward 

tal-ħtieāa li tittejjeb l-informazzjoni għall-

konsumatur dwar l-alkoħol, filwaqt li 

tiŜgura li l-konsumaturi jkunu konxji tal-

kontenut tal-alkoħol u tal-kaloriji fl-

alkopops mingħajr ma timponi ostakli 

għas-suq uniku; jinsisti fuq l-importanza 

ta’ informazzjoni ëara, konëiŜa u effettiva 

dwar l-effetti tal-konsum tal-alkoħol u r-

riskji tiegħu għas-saħħa; jistieden lill-

Kummissjoni tikkunsidra l-adozzjoni ta’ 

kampanja ta' informazzjoni fil-livell tal-

UE li twissi lill-konsumaturi dwar il-

perikli marbuta mal-abbuŜ ta’ sustanzi 

superalkoħoliëi waqt il-perjodu tat-tqala u 

waqt is-sewqan; 

Or. en 

 

 


