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29.3.2017 B8-0177/25 

Emenda  25 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

f'isem il-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

wara l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni 

Paragrafu 41 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni Emenda 

41. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-

koleġiżlaturi jikkunsidraw ukoll li 

jintroduċu ttestjar permezz ta' PEMS jew 

verifiki ta' konformità waqt is-servizz, 

għall-inqas bħala għodda ta' skrinjar, u li 

jintroduċu mandat għall-JRC biex iwettaq 

verifiki ta' konformità waqt is-servizz 

b'PEMS fil-kuntest tal-qafas il-ġdid tal-

approvazzjoni tat-tip; 

41. Jitlob l-adozzjoni, l-

implimentazzjoni u l-applikazzjoni rapidi 

tar-raba' pakkett RDE, li jirregola l-użu 

tal-PEMS għall-verifiki ta' konformità u 

għall-ittestjar minn partijiet terzi; 

jistieden lill-Kummissjoni tintroduċi 
mandat għall-JRC biex iwettaq testijiet tal-

emissjonijiet mal-PEMS bħala parti mill-

verifiki ta' konformità waqt is-servizz 

b'PEMS f'livell Ewropew fil-kuntest tal-

qafas il-ġdid tal-approvazzjoni tat-tip; 

Or. en 
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MT Magħquda fid-diversità MT 

 

29.3.2017 B8-0177/26 

Emenda  26 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

f'isem il-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

wara l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni 

Paragrafu 52 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni Emenda 

52. Jissuġġerixxi li l-Kummissjoni 

għandha tingħata s-setgħa li timponi multi 

amministrattivi effikaċi, proporzjonati u 

dissważivi fil-konfront tal-manifatturi tal-

vetturi u li tordna azzjonijiet korrettivi u ta' 

rimedju meta tiġi stabbilita nonkonformità 

fil-vetturi; iqis li s-sanzjonijiet possibbli 

għandhom jinkludu l-irtirar tal-

approvazzjoni tat-tip u l-introduzzjoni ta' 

programmi ta' sejħa lura fl-UE kollha; 

52. Jissuġġerixxi li l-Kummissjoni 

għandha tingħata s-setgħa li timponi multi 

amministrattivi effikaċi, proporzjonati u 

dissważivi fil-konfront tal-manifatturi tal-

vetturi u li tordna azzjonijiet korrettivi u ta' 

rimedju meta tiġi stabbilita nonkonformità 

fil-vetturi; iqis li s-sanzjonijiet possibbli 

għandhom jinkludu l-irtirar tal-

approvazzjoni tat-tip, l-introduzzjoni ta' 

programmi ta' sejħa lura fl-UE kollha u 

ammont minimu obbligatorja ta' 

investiment fl-iżvilupp ta' vetturi 

b'emissjonijiet baxxi ħafna (ULEVs) u ta' 

vetturi b'livell ta' emissjonijiet żero 

(ZEVs); 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/27 

Emenda  27 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

f'isem il-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

wara l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni 

Paragrafu 58a (ġdid) 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni Emenda 

  58a. Iqis li l-konsumaturi tal-UE 

milquta mill-iskandlu "dieselgate" 

għandhom ikunu adegwatament u 

finanzjarjament ikkumpensati mill-

manifatturi tal-karozzi involuti, u li l-

programmi ta' sejħa lura li ġew 

implimentati parzjalment biss ma 

għandhomx jitqiesu bħala forma 

suffiċjenti ta' indennizz. 

Or. en 
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MT Magħquda fid-diversità MT 

 

29.3.2017 B8-0177/28 

Emenda  28 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

f'isem il-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

wara l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni 

Paragrafu 58b (ġdid) 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni Emenda 

  58b. Jistieden lill-Kummissjoni, għal 

dan il-għan, tippreżenta proposta 

leġiżlattiva għat-twaqqif ta' sistema ta' 

rimedju kollettiv biex toħloq sistema 

armonizzata għall-konsumaturi tal-UE 

b'hekk tiġi eliminata s-sitwazzjoni attwali 

ta' nuqqas ta' difiża għall-konsumaturi 

fil-maġġoranza tal-Istati Membri; 

jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta s-

sistemi eżistenti fi ħdan u barra l-Unjoni, 

sabiex tidentifika l-aħjar prattiki bl-għan 

li tinkorporahom fil-proposta leġiżlattiva 

tagħha; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/29 

Emenda  29 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

f'isem il-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

wara l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni 

paragrafu 58c (ġdid) 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni Emenda 

  58c. Iqis li jekk approvazzjoni tat-tip ta' 

vettura tkun irtirata minħabba nuqqas ta' 

konformità, sid il-vettura milquta għandu 

jkun ikkumpensat bis-sħiħ għax-xiri ta' 

tali vettura; 

Or. en 
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MT Magħquda fid-diversità MT 

 

29.3.2017 B8-0177/30 

Emenda  30 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

f'isem il-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

wara l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni 

Paragrafu 58d (ġdid) 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni Emenda 

  58d. Iqis li l-konsumaturi għandhom 

ikollhom id-dritt għal kumpens adegwat 

meta jintwera li l-prestazzjoni oriġinali 

tal-vettura (pereżempju f'termini ta' 

konsum, effiċjenza, durata tal-

komponenti, emissjonijiet, eċċ.) tintlaqat 

minn impatt negattiv b'segwitu għal 

eventwali tiswijiet jew modulazzjonijiet 

tekniċi neċessarji, magħmula fl-ambitu ta' 

programm ta' sejħa lura tal-manifattur 

tal-vettura; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/31 

Emenda  31 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

f'isem il-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

wara l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni 

Paragrafu 68a (ġdid) 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni Emenda 

  68a. Jistieden lill-Kummissjoni taħdem 

mal-Istati Membri biex tiżgura li l-ebda 

sempliċi ħaddiem mis-settur 

awtomobilistiku jsofri bħala konsegwenza 

tal-iskandlu tal-emissjonijiet; għal dan il-

għan, l-Istati Membri u l-manifatturi tal-

karozzi għandhom jikkoordinaw u 

jippromwovu programmi ta' taħriġ 

professjonali biex ikun garantit li s-

sempliċi ħaddiema, li s-sitwazzjoni 

okkupazzjonali tagħhom intlaqtet 

negattivament mill-iskandlu, jirċievu l-

protezzjoni kollha neċessarja u 

opportunitajiet ta' taħriġ biex ikun 

garantit li ħiliethom ikunu jistgħu 

jintużaw, pereżempju, għal modi ta' 

trasport sostenibbli; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/32 

Emenda  32 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

f'isem il-Grupp S&D 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

f'isem il-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

wara l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni 

Paragrafu 75a (ġdid) 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni Emenda 

  75a. Jiddeplora l-fatt li l-Kummissjoni 

forniet diversi dokumenti ta' importanza 

kritika għall-Kumitat ta' Inkjesta ħafna 

żmien wara l-konklużjoni tax-xogħol 

formali tiegħu, b'disrispett totali tal-

kalendarju tax-xogħol tal-Kumitat u tal-

mandat tiegħu b'terminu fiss; iqis li l-

Kummissjoni għandha ttejjeb l-ġestjoni 

tagħha tad-dokumenti jew taġixxi b'mod 

aktar kollaborattiv mal-Parlament, bi qbil 

mal-ftehim interistituzzjonali; 

Or. en 

 

 


