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Tifsira tas-simboli użati 

 * Proċedura ta' konsultazzjoni  

 *** Proċedura ta' approvazzjoni 

 ***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari) 

 ***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari) 

 ***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari) 

 

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

 

 

 

 

Emendi għal abbozz ta' att 

 

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni 
 

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-

xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-

żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-

kolonna tal-lemin. 

 

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-

test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 

eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 

wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-

dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att.  

 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat 

 

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa. 

Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 

ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 

tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit.  

Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-

servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat. 
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW 

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-

Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA), u li 

jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 2062/94 

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)) 

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

(COM(2016)0528), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 153(2)(a) tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-

proposta lill-Parlament (C8-0344/2016), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta' , 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni ta' , 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjoni 

tal-Kumitat għall-Baġits (A8-0000/2017), 

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt; 

2. Jistieden lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-

proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew tkun biħsiebha temendaha b'mod 

sustanzjali; 

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali. 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Sa mit-twaqqif tagħha fl-1994, l-

EU-OSHA kellha rwol importanti fl-

appoġġ tat-titjib tas-saħħa u s-sigurtà fuq 

(2) Sa mit-twaqqif tagħha fl-1994, l-

EU-OSHA, bis-saħħa tal-għarfien espert 

tagħha, kellha rwol importanti fl-appoġġ 
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il-post tax-xogħol madwar l-Unjoni 

Ewropea. Fl-istess ħin kien hemm żviluppi 

fil-qasam tas-sigurtà u tas-saħħa fuq il-post 

tax-xogħol (OSH). F'dan ir-rigward xi 

aġġustamenti huma meħtieġa biex ikunu 

deskritti l-għanijiet u l-kompiti tal-EU-

OSHA kif imqabbla mad-dispożizzjonijiet 

tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 

Nru 2062/94. 

tat-titjib tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post 

tax-xogħol madwar l-Unjoni Ewropea. Fl-

istess ħin kien hemm żviluppi fil-qasam 

tas-sigurtà u tas-saħħa fuq il-post tax-

xogħol (OSH), inkluż żviluppi teknoloġiċi, 

b'mod partikolari fl-era diġitali, li jżidu 

mal-isfida tal-promozzjoni ta' standards 

għoljin tal-OSH. F'dan ir-rigward xi 

aġġustamenti huma meħtieġa biex ikunu 

deskritti l-għanijiet u l-kompiti tal-EU-

OSHA kif imqabbla mad-dispożizzjonijiet 

tar-Regolament tal-Kunsill (KE) 

Nru 2062/94. 

Or. en 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 3a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3a) It-tħassir tar-Regolament (UE) 

Nru 2062/94 u s-sostituzzjoni tiegħu b'dan 

ir-Regolament għandhom l-għan li 

jaġġornaw il-mandat u l-kompiti tal-EU-

OSHA biex jirriflettu aħjar il-kompiti 

tagħha, inkluż il-ħtieġa li tingħata 

attenzjoni partikolari lill-intrapriżi mikro, 

żgħar u ta' daqs medju. 

Or. en 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Peress li t-tliet hekk imsejħa 

Aġenziji tripartitiċi - l-EU-OSHA, iċ-

Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ 

Vokazzjonali (Cedefop), u l-Fondazzjoni 

(5) Peress li t-tliet hekk imsejħa 

Aġenziji tripartitiċi - l-EU-OSHA, iċ-

Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ 

Vokazzjonali (Cedefop), u l-Fondazzjoni 
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Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-

Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) - 

jindirizzaw kwistjonijiet relatati mas-suq 

tax-xogħol, mal-ambjent tax-xogħol u mal-

edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali u l-

ħiliet, il-koordinazzjoni mill-qrib fost it-

tliet Aġenziji hija meħtieġa u l-modi biex 

jittejbu l-effiċjenza u s-sinerġiji għandhom 

jiġu sfruttati. Barra minn hekk, kull meta 

rilevanti, l-Aġenzija għandha tfittex li 

tidħol f'kooperazzjoni effiċjenti mal-

kapaċitajiet ta' riċerka interni tal-

Kummissjoni Ewropea. 

Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-

Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) - 

jindirizzaw kwistjonijiet relatati mas-suq 

tax-xogħol, mal-ambjent tax-xogħol u mal-

edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali u l-

ħiliet, il-koordinazzjoni mill-qrib fost it-

tliet Aġenziji hija meħtieġa sabiex il-

ħidma tal-aġenziji ma tikkonċidix fejn 

għandhom oqsma simili ta' interess, 

filwaqt li modi biex jittejbu l-effiċjenza u 

s-sinerġiji għandhom jiġu sfruttati u 

kwalunkwe duplikazzjoni fost l-aġenziji, 

kif ukoll bejniethom u l-Kummissjoni, 

rigward il-mandati, l-għanijiet u l-

attivitajiet tagħhom, għandha tiġi evitata. 

Barra minn hekk, kull meta rilevanti, l-

Aġenzija għandha tfittex li tidħol 

f'kooperazzjoni effiċjenti mal-kapaċitajiet 

ta' riċerka interni tal-Kummissjoni u tal-

Parlament Ewropew. 

Or. en 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ja (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ja) tistabbilixxi strateġija ta' 

komunikazzjoni li hija koerenti u rilevanti 

mal-istrateġiji u l-attivitajiet tal-

Kummissjoni u ma' dawk ta' 

istituzzjonijiet u aġenziji oħra. 

Or. en 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Fit-twettiq tal-kompiti tagħha, l-

Aġenzija għandha żżomm djalogu mill-

qrib b'mod partikolari ma' korpi 

speċjalizzati, kemm jekk pubbliċi jew 

privati, awtoritajiet pubbliċi u 

organizzazzjonijiet tal-ħaddiema u l-

impjegaturi. L-Aġenzija, mingħajr 

preġudizzju għall-għanijiet tagħha stess, 

għandha tiżgura kooperazzjoni ma' 

Aġenziji oħra tal-Unjoni Ewropea bil-għan 

li jiġu evitati d-duplikazzjonijiet u li jiġu 

promossi s-sinerġija u l-komplementarjetà 

fl-attivitajiet tagħhom, b'mod partikolari 

mal-Fondazzjoni Ewropea għat-titjib tal-

kondizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol, maċ-

Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ 

Vokazzjonali u, fejn rilevanti, ma' Aġenziji 

oħrajn tal-UE. 

3. Fit-twettiq tal-kompiti tagħha, l-

Aġenzija għandha żżomm djalogu mill-

qrib b'mod partikolari ma' korpi 

speċjalizzati, kemm jekk pubbliċi jew 

privati, awtoritajiet pubbliċi u 

organizzazzjonijiet tal-ħaddiema u l-

impjegaturi. L-Aġenzija, mingħajr 

preġudizzju għall-għanijiet tagħha stess, 

għandha tiżgura kooperazzjoni ma' 

Aġenziji oħra tal-Unjoni Ewropea bil-għan 

li jiġu evitati d-duplikazzjonijiet u li jiġu 

promossi s-sinerġija u l-komplementarjetà 

fl-attivitajiet tagħhom, inkluża l-

possibbiltà li jaħdmu flimkien, b'mod 

partikolari mal-Fondazzjoni Ewropea għat-

titjib tal-kondizzjonijiet tal-ħajja u tax-

xogħol, maċ-Ċentru Ewropew għall-

Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali u, fejn 

rilevanti, ma' Aġenziji oħrajn tal-UE. 

Or. en 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-membri msemmija fil-punti (a), (b) u (c) 

għandhom jinħatru mill-Kunsill minn fost 

il-membri u s-sostituti tal-Kumitat ta' 

Konsulenza għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-

Post tax-Xogħol.  

Il-membri msemmija fil-punti (a), (b) u (c) 

għandhom jinħatru mill-Kunsill minn fost 

il-membri u s-sostituti tal-Kumitat ta' 

Konsulenza għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-

Post tax-Xogħol abbażi ta' listi ta' 

kandidati sottomessi mill-Istati Membri, l-

organizzazzjonijiet Ewropej tal-

impjegaturi u tal-impjegati rispettivament. 

Or. en 
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Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-membri msemmija fil-punt (a) 

għandhom jinħatru fuq proposta mill-

Istati Membri. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-membri msemmija fil-punti (b) u (c) 

għandhom jinħatru fuq proposta mill-

kelliema tal-gruppi rispettivi fi ħdan il-

Kumitat. 

imħassar 

Or. en 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-proposti mit-tliet gruppi fi ħdan il-

Kumitat għandhom jiġu ppreżentati lill-

Kunsill; il-proposti għandhom jiġu 

mgħoddija wkoll lill-Kummissjoni għall-

skopijiet ta' informazzjoni. 

imħassar 

Or. en 
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Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 7a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Rappreżentant tas-Cedefop u 

rappreżentant tal-Eurofound għandu 

jkollhom status ta' osservatur fil-laqgħat 

tal-Bord tat-Tmexxija sabiex itejbu l-

effiċjenza tat-tliet aġenziji tripartitiċi u s-

sinerġiji bejniethom, u sabiex tiġi evitata 

duplikazzjoni tal-attivitajiet tagħhom. 

Or. en 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-mandat għall-membri u għas-

sostituti tagħhom għandu jkun ta' erba' 

snin. Dan għandu jkun jista' jiġġedded. 

Meta jiskadi l-mandat tagħhom jew fl-

eventwalità tar-riżenja tagħhom, il-membri 

għandhom jibqgħu fil-kariga sakemm il-

ħatriet tagħhom jiġu mġedda jew sakemm 

jiġu sostitwiti. 

4. Il-mandat għall-membri u għas-

sostituti tagħhom għandu jkun ta' erba' 

snin. Dan għandu jkun tali li jista' jiġi 

mġedded. Meta jiskadi l-mandat tagħhom 

jew fl-eventwalità tar-riżenja tagħhom, il-

membri għandhom jibqgħu fil-kariga 

sakemm il-ħatriet tagħhom jiġu mġedda 

jew sakemm jiġu sostitwiti. 

Or. en 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) jadotta regoli għall-prevenzjoni u l-

ġestjoni tal-kunflitti ta' interess fir-rigward 

tal-membri u l-esperti indipendenti tiegħu; 

(f) jadotta regoli għall-prevenzjoni u l-

ġestjoni tal-kunflitti ta' interess fir-rigward 

tal-membri u l-esperti indipendenti tiegħu, 

inklużi miżuri għall-identifikazzjoni ta' 
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riskji potenzjali fi stadju bikri; 

Or. en 

 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-programm ta' ħidma annwali 

għandu jinkludi l-għanijiet dettaljati u r-

riżultati mistennija, inklużi l-indikaturi tal-

prestazzjoni. Għandu jinkludi wkoll 

deskrizzjoni tal-azzjonijiet li għandhom 

jiġu ffinanzjati u indikazzjoni tar-riżorsi 

finanzjarji u umani allokati għal kull 

azzjoni, skont il-prinċipji ta' bbaġitjar u 

ġestjoni bbażati fuq l-attività. Il-programm 

ta' ħidma annwali għandu jkun koerenti 

mal-programm ta' ħidma pluriennali 

msemmi fil-paragrafu 5. Dan għandu 

jindika b'mod ċar il-kompiti li jkunu 

żdiedu, inbidlu jew tħassru meta mqabbel 

mas-sena finanzjarja preċedenti. Il-

programmazzjoni annwali u/jew 

pluriennali għandha tinkludi l-istrateġija 

għal relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi jew 

organizzazzjonijiet internazzjonali 

msemmija fl-Artikolu 30 u l-azzjonjiet 

marbuta ma' dik l-istrateġija. 

3. Il-programm ta' ħidma annwali 

għandu jinkludi l-għanijiet dettaljati u r-

riżultati mistennija, inklużi l-indikaturi tal-

prestazzjoni, kif ukoll l-attivitajiet u l-

programmi soġġetti għal evalwazzjoni ex 

ante jew ex post. Għandu jinkludi wkoll 

deskrizzjoni tal-azzjonijiet li għandhom 

jiġu ffinanzjati u indikazzjoni tar-riżorsi 

finanzjarji u umani allokati għal kull 

azzjoni, skont il-prinċipji ta' bbaġitjar u 

ġestjoni bbażati fuq l-attività. Il-programm 

ta' ħidma annwali għandu jkun koerenti 

mal-programm ta' ħidma pluriennali 

msemmi fil-paragrafu 5. Dan għandu 

jindika b'mod ċar il-kompiti li jkunu 

żdiedu, inbidlu jew tħassru meta mqabbel 

mas-sena finanzjarja preċedenti. Il-

programmazzjoni annwali u/jew 

pluriennali għandha tinkludi l-istrateġija 

għal relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi jew 

organizzazzjonijiet internazzjonali 

msemmija fl-Artikolu 30 u l-azzjonjiet 

marbuta ma' dik l-istrateġija. 

Or. en 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 5a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5a. L-Aġenzija għandha tippubblika 

fuq is-sit web tagħha informazzjoni dwar 

il-laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija b'mod 

trasparenti u f'waqtu. 

Or. en 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Il-mandat tal-membri tal-Bord 

Eżekuttiv għandu jkun ta' sentejn snin. 

Dak il-mandat għandu jkun jista' jiġi estiż. 

Il-mandat tal-membri tal-Bord Eżekuttiv 

għandu jintemm meta tintemm is-sħubija 

tagħhom fil-Bord tat-Tmexxija. 

5. Il-mandat tal-membri tal-Bord 

Eżekuttiv għandu jkun ta' sentejn. Dak il-

mandat għandu jkun tali li jista' jiġi 

mġedded. Il-mandat tal-membri tal-Bord 

Eżekuttiv għandu jintemm meta tintemm 

is-sħubija tagħhom fil-Bord tat-Tmexxija. 

Or. en 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Il-Bord Eżekuttiv għandu jiltaqa' 

mill-anqas tliet darbiet fis-sena. Barra minn 

hekk, għandu jiltaqa' fuq l-inizjattiva tal-

President tiegħu jew fuq it-talba tal-

membri tiegħu. 

6. Il-Bord Eżekuttiv għandu jiltaqa' 

mill-anqas tliet darbiet fis-sena. Hu 

għandu jirrapporta l-kontenut tad-

diskussjonijiet lill-membri tal-Bord tat-

Tmexxija b'mod trasparenti u f'waqtu. 

Barra minn hekk, għandu jiltaqa' fuq l-

inizjattiva tal-President tiegħu jew fuq it-

talba tal-membri tiegħu. 

Or. en 
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Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 5 – punt ea (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ea) it-twaqqif ta' sistema effettiva ta' 

monitoraġġ sabiex tippermetti t-twettiq 

tal-evalwazzjoni regolari msemmija fl-

Artikolu 28 u sistema ta' rapportar biex 

tiġbor fil-qosor ir-riżultati ta' dik l-

evalwazzjoni; 

Or. en 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 11 – paragrafu 5 – punt f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) it-tħejjija ta' pjan ta' azzjoni bħala 

segwitu għall-konklużjonijiet ta' rapporti 

tal-awditjar intern jew estern u ta' 

evalwazzjonijiet, kif ukoll 

investigazzjonijiet mill-Uffiċċju Ewropew 

Kontra l-Frodi (OLAF) u jirrapporta dwar 

il-progress darbtejn fis-sena lill-

Kummissjoni u regolarment lill-Bord tat-

Tmexxija u lill-Bord Eżekuttiv; 

(f) it-tħejjija ta' pjan ta' azzjoni bħala 

segwitu għall-konklużjonijiet ta' rapporti 

tal-awditjar intern jew estern u tal-

evalwazzjonijiet msemmija fl-Artikolu 28, 

kif ukoll investigazzjonijiet mill-Uffiċċju 

Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u 

jirrapporta dwar il-progress darbtejn fis-

sena lill-Kummissjoni u regolarment lill-

Bord tat-Tmexxija u lill-Bord Eżekuttiv; 

Or. en 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-Kummissjoni għandha tibgħat l-

abbozzi tal-estimi lill-awtorità baġitarja 

flimkien mal-abbozz tal-baġit ġenerali tal-

4. Il-Kummissjoni għandha tibgħat l-

abbozzi tal-estimi lill-awtorità baġitarja 

flimkien mal-abbozz tal-baġit ġenerali tal-

Unjoni. Il-Kummissjoni għandha, 
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Unjoni. simultanjament, tibgħat dawk l-abbozzi 

tal-estimi lill-Aġenzija. 

Or. en 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Sal-31 ta' Marzu tas-sena finanzjarja ta' 

wara, l-uffiċjal tal-kontabilità tal-

Kummissjoni għandu jibgħat il-kontijiet 

provviżorji tal-Aġenzija kkonsolidati bil-

kontijiet tal-Kummissjoni, lill-Qorti tal-

Awdituri. 

Sal-31 ta' Marzu tas-sena finanzjarja ta' 

wara, l-uffiċjal tal-kontabilità tal-

Kummissjoni għandu jibgħat il-kontijiet 

proviżorji tal-Aġenzija kkonsolidati bil-

kontijiet tal-Kummissjoni, lill-Qorti 

Ewropea tal-Awdituri. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Għall-konsistenza ma' proposti oħra tal-Aġenzija u referenzi oħra f'dan it-test. 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Mal-wasla tal-osservazzjonijiet tal-

Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet 

provviżorji tal-Aġenzija, f'konformità mal-

Artikolu 148 tar-Regolament Finanzjarju, 

id-Direttur Eżekuttiv għandu jfassal il-

kontijiet finali tal-Aġenzija taħt ir-

responsabbiltà tiegħu/tagħha stess u 

jibgħathom lill-Bord tat-Tmexxija għal 

opinjoni. 

3. Mal-wasla tal-osservazzjonijiet tal-

Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar il-

kontijiet proviżorji tal-Aġenzija, 

f'konformità mal-Artikolu 148 tar-

Regolament Finanzjarju, id-Direttur 

Eżekuttiv għandu jfassal il-kontijiet finali 

tal-Aġenzija taħt ir-responsabbiltà 

tiegħu/tagħha stess u jibgħathom lill-Bord 

tat-Tmexxija għal opinjoni. 

Or. en 
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Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 24 – paragrafu -1 (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - 1. L-Aġenzija għandha taġixxi 

b'livell għoli ta' trasparenza. 

Or. en 

 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 28 – paragrafu -1 (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - 1. F'konformità mal-Artikolu 30(4) 

tar-Regolament (UE, Euratom) 

Nru 966/20121a, l-Aġenzija għandha 

twettaq evalwazzjonijiet ex ante u ex post 

ta' dawk l-attivitajiet tagħha li jinvolvu 

nefqa sinifikanti u ta' dawk li huma 

inklużi fil-programm ta' ħidma annwali. 

 ____________________ 

 1a Ir-Regolament (UE, EURATOM) 

Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar 

ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-

baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 

Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, 

p. 1). 

Or. en 
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NOTA SPJEGATTIVA 

 

I. EU-OSHA 

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) tfittex li 

tagħmel il-postijiet tax-xogħol Ewropej aktar sikuri, aktar ħielsa mill-periklu u aktar 

produttivi. Hija tippromwovi kultura ta' prevenzjoni tar-riskju u taqsam l-għarfien u l-prattiki 

tajba dwar is-saħħa u s-sigurtà. L-Aġenzija taħdem id f'id mal-gvernijiet, l-organizzazzjonijiet 

tal-impjegaturi u dawk tal-ħaddiema, il-korpi u n-netwerks tal-UE u l-kumpaniji privati. 

Meta l-EU-OSHA ġiet stabbilita, bl-adozzjoni tar-Regolament fundatur tagħha fl-1994, dan 

sar bil-għan li tipprovdi lill-korpi tal-UE, lill-Istati Membri, lis-sħab soċjali u lil dawk involuti 

fil-qasam b'informazzjoni utli teknika, xjentifika u ekonomika fil-qasam tas-saħħa u s-

sikurezza fuq il-post tax-xogħol. Dan ir-Regolament fundatur ġie sussegwentement 

immodifikat diversi drabi, l-aktar reċenti fl-2005. 

Id-dikjarazzjoni tal-missjoni tagħha tistabbilixxi l-iskop tal-Aġenzija bħala "Aħna 

niżviluppaw, niġbru u nipprovdu informazzjoni, analiżi u għodod affidabbli u rilevanti biex 

navvanzaw l-għarfien, noħolqu sensibilizzazzjoni u niskambjaw l-informazzjoni u l-prattika 

tajba dwar is-saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali (OSH) li għandha taqdi l-bżonnijiet ta' dawk 

involuti fl-OSH." Hija ddikjarat ukoll għan ġenerali għall-perjodu attwali: "Li nkunu 

rikonoxxuti fuq quddiem nett tal-promozzjoni tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-postijiet tax-xogħol 

fl-Ewropa abbażi tad-djalogu tripartitiku, il-parteċipazzjoni u l-iżvilupp ta' kultura ta' 

prevenzjoni tar-riskju tal-OSH, biex niżguraw ekonomija intelliġenti, sostenibbli, produttiva u 

inklużiva." 

Il-proposta tal-Kummissjoni żżomm l-istruttura tripartitika tal-EU-OSHA, riflessa fl-għanijiet 

tagħha u l-kompożizzjoni tal-Bord tat-Tmexxija tagħha. Dan l-approċċ ġie approvat mill-

partijiet ikkonċernati. Ir-Rapporteur jaqbel li n-natura tripartitika tal-Aġenzija hija essenzali 

għaliha biex tkun infurmata sew dwar is-sitwazzjoni fl-Istati Membri kollha. Dan jippermetti 

wkoll lill-Aġenzija biex taqsam l-aħjar prattiki u tilħaq lill-ħaddiema madwar l-Ewropa b'mod 

li jkun immirat tajjeb. 

II. Dikjarazzjoni konġunta dwar l-aġenziji deċentralizzati 

Fid-19 ta' Lulju 2012, il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni ffirmaw dikjarazzjoni 

konġunta li tistabbilixxi approċċ komuni li, għalkemm mhix legalment vinkolanti, għandha 

tiġi kkunsidrata f'deċiżjonijiet futuri dwar l-aġenziji deċentralizzati. Il-proposta tal-

Kummissjoni tfittex li tallinja r-Regolament fundatur tal-EU-OHSA b'diversi punti inklużi 

f'dan l-approċċ komuni. 

Ir-Rapporteur għall-EU-OSHA qed jaħdem mar-Rapporteurs għas-CEDEFOP (l-aġenzija li 

tittratta mat-taħriġ vokazzjonali) u l-Eurofound (il-fondazzjoni għat-titjib tal-kundizzjonijiet 

tal-għajxien u tax-xogħol) sabiex jiġi żgurat li t-tliet Regolamenti jirriflettu bis-sħiħ il-

prinċipji tad-dikjarazzjoni konġunta kif ukoll żviluppi oħra li diġà ġew inkorporati fir-

regolamenti li japplikaw għal xi aġenziji oħra tal-UE. 

Attwalment, il-Kummissjoni qed twettaq evalwazzjoni trażversali biex tivvaluta l-għanijiet, 

il-mandati, il-governanza u l-kompiti tal-Aġenzija, inkluż fir-rigward ta' aġenziji oħra li 
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joperaw fil-qasam tas-suq tax-xogħol, tal-kondizzjonijiet tax-xogħol, tal-edukazzjoni u tat-

taħriġ vokazzjonali, u l-ħiliet. Għal din ir-raġuni, l-abbozz ta' rapport attwali ma għandux l-

għan li jemenda l-kompiti stipulati fl-Artikolu 2. 

Tali bidliet jistgħu jiġu kkunsidrati ladarba r-riżultati tal-evalwazzjoni huma magħrufa. 

Madankollu, ser ikun importanti li jiġi żgurat li kwalunkwe tibdil propost ma jinterferixxix 

mal-ħidma eżistenti li l-OSHA diġà qed twettaq. 

III. L-emendi proposti 

Il-proposta tal-Kummissjoni diġà tirrifletti xi punti importanti indirizzati fid-dikjarazzjoni 

konġunta u fl-approċċ komuni. Dawn jinkludu: 

 l-istruttura tal-Bord tat-Tmexxija; 

 Bord Eżekuttiv, li jissostitwixxi l-Bureau eżistenti, biex jgħin jipprepara u jsegwi d-

deċiżjoni tal-Bord tat-Tmexxija kif ukoll jieħu ċerti deċiżjonijiet proviżorji urġenti; 

 ir-relazzjonijiet tal-EU-OHSA ma' korpi oħra tal-UE, b'mod partikolari s-CEDEFOP u 

l-Eurofound; 

 miżuri kontra l-frodi jew kwalunkwe kunflitt ta' interess; kif ukoll 

 l-evalwazzjoni tal-programmi u l-infiq. 

L-emendi proposti għandhom l-għan li jsaħħu u jiċċaraw xi wħud minn dawn il-kwistjonijiet, 

filwaqt li tingħata attenzjoni partikolari għall-ħtieġa li tiġi evitata kwalunkwe duplikazzjoni 

bejn l-aġenziji. 

Dan huwa partikolarment importanti minħabba pressjoni fuq l-infiq pubbliku u l-ħtieġa li 

nserrħu ras iċ-ċittadini li t-taxxi tagħhom qed jintefqu bl-aktar mod kosteffettiv possibbli. 

Barra milli jeżamina l-possibbiltà ta' rduppjar tal-attivitajiet tal-Aġenziji, programm effettiv 

ta' evalwazzjoni ex ante u ex post, integrat fil-proċess baġitarju u tal-ippjanar annwali, 

flimkien mal-użu effettiv tal-indikaturi ta' prestazzjoni, huma ugwalment importanti fl-

immassimizzar tal-effiċjenza. 

Xi emendi jenfasizzaw il-ħtieġa għal komunikazzjoni effettiva u trasparenza, filwaqt li 

jittieħed vantaġġ sħiħ tal-metodi moderni ta' komunikazzjoni. Dan huwa importanti biex ix-

xogħol tal-EU-OSHA jkun jista' jilħaq in-numru massimu ta' benefiċjarji potenzjali, inklużi 

intrapriżi mikro u żgħar u l-impjegati tagħhom. 

Emendi oħrajn ifittxu li jassistu komunikazzjoni effettiva bejn il-livelli differenti tat-teħid ta' 

deċiżjonijiet, partikolarment il-Bords Eżekuttivi u tat-Tmexxija, u mal-partijiet ikkonċernati. 

IV. Konklużjoni 

Ir-rieżami attwali tar-Regolament fundatur tal-EU-OSHA, flimkien mar-Regolamenti dwar is-

CEDEFOP u l-Eurofound, li qed jiġu aġġornati b'mod parallel, jirrappreżenta riforma 

importanti, iżda limitata. Huwa jipprovdi opportunità biex jiġu allinjati aspetti tal-

organizzazzjoni tal-Aġenzija u jissaħħu mill-ġdid prinċipji importanti bħall-evalwazzjoni, it-

trasparenza u l-kosteffettività. Ir-Rapporteur fittex li dawn l-għanijiet jintlaħqu filwaqt li jiġu 

evitati bidliet mhux meħtieġa, meta wieħed iqis il-ħidma li l-EU-OHSA diġà qed twettaq fl-

għajnuna biex jiġu żgurati l-ogħla standards tas-saħħa u sikurezza fuq il-post tax-xogħol. 

 


