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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-rapporteur jappoġġa l-objettivi ġenerali u l-elementi ewlenin tal-proposta għal regolament 
biex jiġi stabbilit qafas għall-iskrinjar mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni tal-Investimenti 
Diretti Barranin (IDB) fl-UE li joriġinaw minn pajjiżi terzi. Għalkemm l-IDB ħafna drabi 
jkunu opportunità għall-ekonomija tal-UE, jista' jkun hemm ukoll xi każijiet fejn l-
approvazzjoni ta' ċerti investimenti tista' tkun riskju għas-sigurtà u l-ordni pubbliku tal-Unjoni 
u tal-Istati Membri.

L-UE għadha 'l bogħod milli titkellem b'leħen wieħed dwar l-investiment barrani fl-Ewropa, 
għalhekk is-simplifikazzjoni tal-konverġenzi, meta jkun possibbli, tkun l-ewwel pass kruċjali 
fit-tfassil ta' pożizzjonijiet politiċi sodi u komplementarji fil-livell tal-UE. Dan jippermetti lill-
UE jkollha rispons komuni għax-xenarju tal-investiment dejjem aktar kumpless u li qed 
jevolvi rapidament filwaqt li fl-istess ħin jallinja lill-UE ma' sħab globali oħra ta' kummerċ u 
investiment li diġà joperaw mekkaniżmi ta' skrinjar tal-IDB.  

Madankollu, l-istabbiliment ta' qafas ta' koordinazzjoni li jiffunzjona b'mod sħiħ fl-UE kollha 
se jkun biċċa xogħol fit-tul, peress li l-Istati Membri llum għandhom approċċi differenti, u 
wħud m'għandhom ebda mekkaniżmu ta' skrinjar fis-seħħ. Għalhekk, ir-rapporteur jappoġġa 
l-fatt li l-istabbiliment ta' tali mekkaniżmu ta' skrinjar mill-Istati Membri għandu jibqa' 
volontarju, kif issuġġerit fil-proposta tal-Kummissjoni, filwaqt li min-naħa l-oħra jippermetti 
lil dawk il-pajjiżi li jwettqu tali skrinjar jikkooperaw aktar mill-qrib. Barra minn hekk, ir-
rapporteur jemmen li hemm il-ħtieġa li jiġu ssimplifikati l-proċessi ta' informazzjoni, filwaqt 
li fl-istess ħin jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi għall-Istati Membri kollha.

L-emendi u l-proposta ta' kjarifika jinkludu:

 Il-kjarifika tad-definizzjoni ta' investitur barrani fir-rigward tas-sjieda u l-kontroll 
effettiv tiegħu, peress li l-post li fih tinsab impriża mhux neċessarjament jiżvela minn 
fejn l-investiment ikun fil-fatt ġej;

 B'konformità mal-oqfsa ta' skrinjar stabbiliti fil-pajjiżi tal-OECD, it-twessigħ tal-lista 
mhux eżawrjenti ta' oqsma ta' teknoloġiji, infrastruttura u setturi kritiċi li jistgħu jitqiesu 
u li fuqhom l-investiment barrani potenzjali jista' jkollu effett fir-rigward tas-sigurtà jew 
l-ordni pubbliku;

 Il-possibbiltà li l-mekkaniżmi ta' skrinjar tal-Istati Membri u l-Kummissjoni jiġu attivati 
mit-trade unions, bħalma jiġri fis-sistema attwali fl-Istati Uniti;

 Il-possibbiltà li l-Parlament Ewropew jitlob l-attivazzjoni tal-mekkaniżmu ta' 
kooperazzjoni għal proġetti u programmi ta' interess għall-Unjoni;

 L-iżgurar li l-Kummissjoni twettaq l-iskrinjar tagħha fuq proġetti u programmi rilevanti 
ta' interess għall-Unjoni ffinanzjati mill-Oqfsa Finanzjarji Pluriennali attwali, kif ukoll 
minn dawk futuri;

 Il-limitazzjoni tal-użu ħażin jew l-abbuż possibbli ta' tali qafas billi jiġi żgurat li l-Istati 
Membri jipprovdu spjegazzjonijiet ġustifikati dwar kif investiment dirett barrani ppjanat 
fi Stat Membru ieħor x'aktarx li jaffettwa s-sigurtà jew l-ordni pubbliku tagħhom, kif 
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ukoll billi tissaħħaħ il-funzjoni ta' koordinazzjoni tal-Kummissjoni; 

 L-introduzzjoni ta' Grupp ta' Koordinazzjoni tal-Iskrinjar tal-Investiment fejn l-Istati 
Membri li jkollhom mekkaniżmu ta' skrinjar jiskambjaw informazzjoni u opinjonijiet 
dwar skrinjar li qed isir mill-Istati Membri u l-Kummissjoni; 

 It-tnaqqis tal-piż ta' rekwiżiti ta' informazzjoni fuq l-Istati Membri u l-istabbiliment tar-
rekwiżiti ta' rappurtar għal kull tliet snin wara sentejn mid-dħul fis-seħħ tar-
Regolament;

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Unjoni u l-Istati Membri 
għandhom ambjent ta' investiment miftuħ, 
li huwa minqux fit-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
("TFUE") u inkorporat fl-impenji 
internazzjonali meħuda mill-Unjoni u mill-
Istati Membri tagħha fir-rigward tal-
investiment dirett barrani.

(2) L-Unjoni u l-Istati Membri 
għandhom ambjent ta' investiment miftuħ, 
li huwa minqux fit-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
("TFUE") u inkorporat fl-impenji 
internazzjonali meħuda mill-Unjoni u mill-
Istati Membri tagħha fir-rigward tal-
investiment dirett barrani. Meta jitqies dan 
il-ftuħ, l-Unjoni għandha trawwem 
kundizzjonijiet ekwi fir-relazzjonijiet ma' 
pajjiżi terzi.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Billi l-mekkaniżmi ta' skrinjar 
eżistenti f'diversi Stati Membri jew 
f'pajjiżi terzi qatt ma jikkostitwixxu 
ostaklu għall-investimenti diretti barranin 
sakemm ikunu magħrufa, antiċipati u ma 
jdewmux b'mod estensiv it-twettiq tal-
investimenti.
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Huwa importanti li tingħata 
ċertezza tad-dritt u li tiġi żgurata 
koordinazzjoni u kooperazzjoni madwar l-
UE billi jiġi stabbilit qafas għall-iskrinjar 
ta' investiment dirett barrani fl-Unjoni għal 
raġunijiet ta' sigurtà jew ordni pubbliku. 
Dan huwa mingħajr preġudizzju għar-
responsabbiltà unika tal-Istati Membri 
għall-manteniment tas-sigurtà nazzjonali.

(7) Huwa importanti li tingħata 
ċertezza tad-dritt u li l-għan ikun
kooperazzjoni madwar l-UE billi jiġi 
stabbilit qafas għall-iskrinjar ta' 
investiment dirett barrani fl-Unjoni għal 
raġunijiet ta' sigurtà jew ordni pubbliku
meta jkunu affettwati interessi strateġiċi, 
inklużi, fost oħrajn, it-teknoloġiji 
abilitanti essenzjali, l-assi strateġiċi, id-
data strateġika u sensittiva, eċċ. Dan huwa 
mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà 
unika tal-Istati Membri għaż-żamma tas-
sigurtà nazzjonali u tal-ordni pubbliku.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Fil-valutazzjoni tal-mekkaniżmu 
għall-kontroll tal-investiment dirett 
barrani, għandha tingħata attenzjoni biex 
jiġi vverifikat il-funzjonament xieraq tas-
suq intern permezz ta' miżuri li 
jipprevjenu kompetizzjoni distruttiva bejn 
il-kumpaniji u bejn l-Istati Membri 
rigward it-taxxa u r-remunerazzjoni u l-
benefiċċji tat-taxxa u miżuri li jippremjaw 
politiki tal-kumpaniji dwar ix-xiri li huma 
responsabbli mil-lat soċjali u li jiżguraw 
iż-żamma tal-impjiegi u pagi deċenti.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Jenħtieġ li l-qafas għall-iskrinjar 
ta' investiment dirett barrani jipprovdi lill-
Istati Membri u lill-Kummissjoni bil-mezzi 
biex jindirizzaw ir-riskji għas-sigurtà jew l-
ordni pubbliku b'mod komprensiv, u biex 
jadattaw għal tibdil fiċ-ċirkustanzi, filwaqt 
li jżommu l-flessibbiltà meħtieġa biex l-
Istati Membri jiskrinjaw l-investimenti 
diretti barranin għal raġunijiet ta' sigurtà u 
ordni pubbliku filwaqt li jqisu s-
sitwazzjonijiet individwali u ċ-ċirkustanzi 
nazzjonali tagħhom.

(8) Il-qafas għall-iskrinjar ta' 
investiment dirett barrani għandu jipprovdi 
lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni bil-
mezzi biex jindirizzaw ir-riskji għas-
sigurtà jew l-ordni pubbliku b'mod 
komprensiv, u biex jadattaw għal tibdil fiċ-
ċirkustanzi fil-kummerċ dinji, filwaqt li 
jissalvagwardjaw bis-sħiħ il-prerogattivi 
tal-Istati Membri biex jiskrinjaw l-
investimenti diretti barranin għal raġunijiet 
ta' sigurtà u ordni pubbliku, inklużi, fost 
oħrajn, l-interessi strateġiċi, it-teknoloġiji 
abilitanti essenzjali, l-assi strateġiċi, id-
data strateġika u sensittiva, eċċ., u filwaqt 
li jqisu s-sitwazzjonijiet individwali u ċ-
ċirkustanzi nazzjonali tagħhom. Il-qafas 
għandu jiffaċilita wkoll l-adozzjoni ta' 
mekkaniżmi ta' skrinjar mill-Istati 
Membri li m'għandhomx wieħed.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Jenħtieġ li tiġi koperta firxa 
wiesgħa ta' strumenti li jistabbilixxu jew 
iżommu rabtiet dejjiema u diretti bejn l-
investituri minn pajjiżi terzi u mpenji li 
jwettqu attività ekonomika fi Stat Membru.

(9) L-investimenti li jistabbilixxu jew 
iżommu rabtiet dejjiema u diretti bejn l-
investituri minn pajjiżi terzi u impenji li 
jwettqu attività ekonomika fi Stat Membru
għandhom ikunu koperti, sakemm 
jirrigwardaw is-sigurtà u l-ordni 
pubbliku.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Biex jiddeterminaw jekk 
investiment dirett barrani jistax jaffettwa s-

(12) Biex jiddeterminaw jekk 
investiment dirett barrani jistax jaffettwa s-
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sigurtà jew l-ordni pubbliku, jenħtieġ li l-
Istati Membri u l-Kummissjoni jkunu
jistgħu jqisu l-fatturi rilevanti kollha, 
inklużi l-effetti dwar l-infrastruttura 
kritika, it-teknoloġiji, inklużi t-teknoloġiji 
abilitanti essenzjali, u kontributi li huma 
essenzjali għas-sigurtà jew il-manteniment
ta' ordni pubbliku, u t-tfixkil, it-telf jew il-
qerda tagħhom ikollhom impatt sinifikanti 
fi Stat Membru jew fl-Unjoni. F'dak ir-
rigward, jenħtieġ li l-Istati Membri u l-
Kummissjoni jkunu jistgħu jqisu wkoll 
jekk investitur barrani jkunx ikkontrollat 
direttament jew indirettament (pereżempju 
permezz ta' finanzjament sinifikanti, 
inklużi sussidji) mill-gvern ta' pajjiż terz.

sigurtà jew l-ordni pubbliku, li l-Istati 
Membri u l-Kummissjoni għandhom 
ikunu jistgħu jqisu l-fatturi rilevanti 
kollha, inklużi l-effetti fuq l-infrastruttura 
kritika, it-teknoloġiji kritiċi, inklużi t-
teknoloġiji abilitanti essenzjali, u l-
kontributi jew l-informazzjoni sensittiva li 
huma essenzjali għas-sigurtà jew iż-żamma 
tal-ordni pubbliku, u t-tfixkil, it-telf jew il-
qerda tagħhom ikollhom impatt sinifikanti 
fi Stat Membru jew fl-Unjoni. F'dak ir-
rigward, l-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom iqisu wkoll jekk investitur 
barrani huwiex il-proprjetà ta', operat 
minn jew inkella ikkontrollat direttament 
jew indirettament mill-gvern jew minn 
korpi statali ta' pajjiż terz u/jew hux qed 
imexxi politiki statali ta' investimenti 
diretti barranin endoġeni għal għanijiet 
industrijali strateġiċi, korroborati minn 
finanzjament sinifikanti u sussidji, kreditu 
estiż u self mill-gvern ta' pajjiż terz jew 
istituzzjoni finanzjarja proprjetà tal-istat. 
Meta tiskrinja investiment dirett barrani, 
il-Kummissjoni tista' tivvaluta wkoll l-
effett fuq għarfien espert u teknoloġiji
speċifiċi, aspett li jista' jkun sinifikanti 
għas-sigurtà ekonomika fuq perjodu 
medju u twil ta' żmien.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Għandu jiġi stabbilit mekkaniżmu li 
jippermetti li Stati Membri jikkooperaw u 
jassistu lil xulxin meta investiment dirett 
barrani fi Stat Membru jista' jaffettwa s-
sigurtà jew l-ordni pubbliku ta' Stati 
Membri oħra. Jenħtieġ li l-Istati Membri
jkunu jistgħu jipprovdu kummenti lil Stat 
Membru li fih l-investiment ikun ippjanat 
jew ikun komplut, irrispettivament minn 
jekk l-Istati Membri jipprovdux kummenti 
jew l-Istati Membri li fihom l-investiment 

(14) Għandu jiġi stabbilit mekkaniżmu li 
jippermetti li Stati Membri u l-
Kummissjoni jikkooperaw b'mod 
trasparenti u jassistu lil xulxin meta 
investiment dirett barrani fi Stat Membru 
jista' jaffettwa s-sigurtà jew l-ordni 
pubbliku ta' Stati Membri oħra. L-Istati 
Membri li s-sigurtà jew l-ordni pubbliku 
tagħhom jistgħu jiġu affettwati minn 
investiment dirett barrani fi Stat Membru 
ieħor, għandhom ikunu jistgħu jipprovdu 
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ikun ippjanat jew ikun komplut iżommux 
mekkaniżmu ta' skrinjar jew jiskrinjawx l-
investiment. Jenħtieġ li l-kummenti tal-
Istati Membri jaslu wkoll għand il-
Kummissjoni. Jenħtieġ li l-Kummissjoni
jkollha wkoll il-possibbiltà, meta xieraq, li 
tagħti opinjoni lill-Istat Membru li fih ikun 
ippjanat jew ikun komplut l-investiment, 
irrispettivament minn jekk dan l-Istat 
Membru jżommx mekkaniżmu ta' skrinjar 
jew jiskrinjax l-investiment u 
irrispettivament minn jekk Stati Membri 
oħrajn jipprovdux kummenti.

kummenti lill-Kummissjoni. Imbagħad, il-
Kummissjoni għandha tibgħat il-
kummenti kollha lill-Istat Membru fejn l-
investiment ikun ippjanat kif ukoll lill-
Istati Membri l-oħra kollha kkonċernati. 
Il-Kummissjoni għandu jkollha wkoll il-
possibbiltà, meta xieraq, li tagħti opinjoni 
lill-Istat Membru li fih ikun ippjanat l-
investiment. Abbażi tal-kummenti li 
tirċievi, il-Kummissjoni tista' titlob li l-
kwistjoni tiġi diskussa fil-qafas tal-Grupp 
ta' Koordinazzjoni tal-Iskrinjar tal-
Investiment.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Barra minn hekk, jenħtieġ li l-
Kummissjoni jkollha l-possibbiltà li
tiskrinja l-investimenti diretti barranin li 
aktarx jaffettwaw il-proġetti u l-programmi 
ta' interess għall-Unjoni għal raġunijiet ta' 
sigurtà jew ordni pubbliku. Dan iservi ta' 
għodda biex il-Kummissjoni tipproteġi l-
proġetti u l-programmi li jservu l-Unjoni 
kollha kemm hi u jirrappreżentaw kontribut 
importanti għat-tkabbir ekonomiku, għall-
impjiegi u għall-kompetittività. Jenħtieġ li 
dan jinkludi b'mod partikulari proġetti u 
programmi li jinvolvu finanzjament 
sostanzjali mill-UE jew stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni rigward 
infrastruttura kritika, teknoloġiji kritiċi jew 
kontributi kritiċi. Għal aktar ċarezza, 
jenħtieġ li tiġi elenkata f'Anness lista
indikattiva ta' proġetti jew programmi ta' 
interess għall-Unjoni li fir-rigward 
tagħhom investiment dirett barrani jista' 
jiġi soġġett għal skrinjar mill-
Kummissjoni.

(15) Barra minn hekk, il-Kummissjoni 
għandha tiskrinja l-investimenti diretti 
barranin li aktarx jaffettwaw il-proġetti u l-
programmi ta' interess għall-Unjoni għal 
raġunijiet ta' sigurtà jew ordni pubbliku. 
Dan iservi ta' għodda biex il-Kummissjoni 
u l-Istati Membri jipproteġu l-proġetti u l-
programmi li jservu l-Unjoni kollha kemm 
hi u jirrappreżentaw kontribut importanti 
għat-tkabbir ekonomiku, għall-impjiegi u 
għall-kompetittività. Dan għandu jinkludi 
b'mod partikulari proġetti u programmi li 
jinvolvu finanzjament sostanzjali mill-UE 
jew stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
rigward infrastruttura kritika, teknoloġiji 
kritiċi jew kontributi kritiċi. Għal aktar 
ċarezza, għandha tiġi elenkata f'Anness 
lista ta' proġetti jew programmi ta' interess 
għall-Unjoni li fir-rigward tagħhom 
investiment dirett barrani jista' jiġi soġġett 
għal skrinjar mill-Kummissjoni.
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Meta l-Kummissjoni tqis li 
investiment dirett barrani aktarx jaffettwa 
proġetti jew programmi ta' interess għall-
Unjoni għal raġunijiet ta' sigurtà jew ordni 
pubbliku, jenħtieġ li l-Kummissjoni 
jkollha l-possibbiltà li tindirizza opinjoni 
lill-Istati Membri li fihom dan l-
investiment ikun ippjanat jew komplut
f'perjodu ta' żmien raġonevoli. Jenħtieġ li 
l-Istati Membri jqisu bis-sħiħ l-opinjoni u 
jagħtu spjegazzjoni lill-Kummissjoni jekk 
ma jsegwux din l-opinjoni, f'konformità 
mal-obbligu tagħhom ta' kooperazzjoni 
sinċiera skont l-Artikolu 4(3) TUE. 
Jenħtieġ li l-Kummissjoni jkollha wkoll il-
possibbiltà li titlob mingħand dawn l-Istati 
Membri l-informazzjoni meħtieġa għall-
iskrinjar tagħha ta' dan l-invstiment.

(16) Meta l-Kummissjoni jew aktar 
minn Stat Membru wieħed iqisu li 
investiment dirett barrani aktarx jaffettwa 
proġetti jew programmi ta' interess għall-
Unjoni għal raġunijiet ta' sigurtà jew ordni 
pubbliku, il-Kummissjoni għandha tagħti
opinjoni lill-Istati Membri li fihom dan l-
investiment huwa ppjanat jew tlesta,
f'perjodu ta' żmien raġonevoli. L-Istati 
Membri għandhom iqisu l-opinjoni u 
jagħtu spjegazzjoni lill-Kummissjoni jekk 
ma jaqblux mal-opinjoni, f'konformità 
mal-obbligu tagħhom ta' kooperazzjoni 
leali skont l-Artikolu 4(3) TUE. Il-
Kummissjoni għandu jkollha wkoll il-
possibbiltà li titlob mingħand dawn l-Istati 
Membri l-informazzjoni meħtieġa għall-
iskrinjar tagħha ta' dan l-invstiment.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex tiffaċilita l-kooperazzjoni 
ma' Stati Membri oħrajn u l-iskrinjar ta' 
investiment dirett barrani mill-
Kummissjoni, jenħtieġ li l-Istati Membri 
jinnotifikaw il-mekkaniżmi ta' skrinjar 
tagħhom u kull emenda għalihom lill-
Kummissjoni, u jenħtieġ li jirrappurtaw 
dwar l-applikazzjoni tal-mekkaniżmi ta' 
skrinjar fuq bażi regolari. Għall-istess 
raġuni, jenħtiep li l-Istati Membri li ma 
għandhomx mekkaniżmu ta' skrinjar 
jirrapportaw ukoll fuq l-investimenti diretti 
barranin li seħħew fit-territorju tagħhom, 
abbażi tal-informazzjoni disponibbli 
għalihom.

(17) Sabiex tiffaċilita l-kooperazzjoni 
ma' Stati Membri oħrajn u l-iskrinjar ta' 
investiment dirett barrani mill-
Kummissjoni, l-Istati Membri għandhom
jinnotifikaw il-mekkaniżmi ta' skrinjar 
tagħhom u kull emenda għalihom lill-
Kummissjoni, u għandhom jirrappurtaw 
dwar l-applikazzjoni tal-mekkaniżmi ta' 
skrinjar fuq bażi regolari. Madankollu, l-
Istati Membri li ma għandhomx 
mekkaniżmu ta' skrinjar għandhom 
jirrapportaw annwalment dwar l-
investimenti diretti barranin li seħħew fit-
territorju tagħhom, meta tali investimenti 
jappartjenu għal proġetti u programmi ta' 
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interess għall-Unjoni. L-obbligi ta' 
rappurtar kollha għandhom ikunu 
applikabbli minn ... [sentejn wara d-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Għal dan il-għan, huwa importanti 
wkoll li jiġi żgurat livell minimu ta' 
informazzjoni u koordinazzjoni fir-rigward 
ta' investimenti diretti barranin li jaqgħu 
fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament fl-Istati Membri kollha. 
Jenħtieġ li din l-informazzjoni ssir 
disponibbli mill-Istati Membri li fihom l-
investiment dirett barrani jkun ippjanat
jew ikun ġie komplut fuq talba tal-Istati 
Membri jew tal-Kummissjoni. L-
informazzjoni rilevanti tinkludi aspetti 
bħall-istruttura tas-sjieda tal-investitur 
barrani u l-finanzjament tal-investiment 
ippjanat jew komplut, inkluża, meta 
disponibbli, informazzjoni dwar sussidji 
mogħtija minn pajjiżi terzi.

(18) Għal dan il-għan, huwa importanti 
wkoll li jiġi żgurat livell minimu ta' 
skambju ta' informazzjoni u 
koordinazzjoni bejn l-Istati Membri fir-
rigward ta' investimenti diretti barranin li 
jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament fl-Istati Membri kollha. L-
Istati Membri li fihom l-investiment dirett 
barrani huwa pjanat jew tlesta għandhom 
jagħmlu din l-informazzjoni disponibbli
fuq talba tal-Istati Membri jew tal-
Kummissjoni jew tal-Grupp ta' 
Koordinazzjoni tal-Iskrinjar tal-
Investiment. L-informazzjoni rilevanti 
tinkludi aspetti bħall-istruttura tas-sjieda 
tal-investitur barrani u l-finanzjament tal-
investiment li huwa ppjanat jew tlesta, 
inkluża informazzjoni dwar sussidji 
mogħtija minn pajjiżi terzi.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Jenħtieġ li l-komunikazzjoni u l-
kooperazzjoni fil-livell tal-Istat Membru u 
tal-Unjoni jittejbu permezz tal-
istabbiliment tal-punti ta' kuntatt għall-
iskrinjar tal-investimenti diretti barranin 
f'kull Stat Membru.

(19) Il-komunikazzjoni u l-
kooperazzjoni fil-livell tal-Istat Membru u 
tal-Unjoni għandhom jittejbu permezz tal-
istabbiliment tal-punti ta' kuntatt għall-
iskrinjar tal-investimenti diretti barranin 
f'kull Stat Membru, kif ukoll permezz tal-
istabbiliment ta' Grupp ta' Koordinazzjoni 
tal-Iskrinjar tal-Investiment. Il-grupp 
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għandu jkun magħmul minn 
rappreżentanti tal-Istati Membri u 
għandu jkun ippresedut minn 
rappreżentant tal-Kummissjoni, u jista' 
jservi bħala pjattaforma għall-iskambju 
ta' fehmiet u informazzjoni, biex jittejbu l-
kooperazzjoni u l-koordinazzjoni, u bħala 
assistenza reċiproka rigward l-investiment 
dirett barrani.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Mhux aktar tard minn tliet snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tippreżenta 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament. Meta r-rapport jipproponi li 
jimmodifika d-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament, dan jista' jiġi akkumpanjat, 
meta xieraq, minn proposta leġiżlattiva.

(21) Mhux aktar tard minn ... [erba' snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament], u kull ħames snin wara dan, 
il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament. Meta r-rapport jipproponi li 
jimmodifika d-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament, dan jista' jiġi akkumpanjat, 
meta xieraq, minn proposta leġiżlattiva.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Saiex jiġu aġġornati l-proġetti jew 
il-programmi ta' interess għall-Unjoni li 
fir-rigward tagħhom l-investiment dirett 
barrani jista' jiġi soġġett għal skrinjar 
mill-Kummissjoni, is-setgħa li tadotta l-
atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-emenda tal-lista tal-
proġetti u l-programmi ta' interess għall-
Unjoni msemmija fl-Artikolu 3(3) u 
elenkata fl-Anness I. Huwa ta' 
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importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-
livell ta' esperti, u li dawk il-
konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità 
mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 
Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 
dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet1a. B'mod 
partikolari, biex tiġi żgurata 
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 
delegati, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-
istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 
Membri, u l-esperti tagħhom 
sistematikament ikollhom aċċess għal-
laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-
Kummissjoni li jkunu qed jittrattaw it-
tħejjija tal-atti delegati.

_______________________

1a ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas 
għall-iskrinjar mill-Istati Membri u mill-
Kummissjoni ta' investimenti diretti 
baranin fl-Unjoni għal raġunijiet ta' sigurtà 
jew ordni pubbliku.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas 
għall-iskrinjar mill-Istati Membri tal-
investiment dirett barrani fl-Unjoni għal 
raġunijiet ta' sigurtà jew ordni pubbliku u 
jistabbilixxi r-rwol tal-Kummissjoni f'tali 
kuntest. 

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "investitur barrani" tfisser persuna 
fiżika ta' pajjiż terz jew impriża ta' pajjiż 
terz li beħsiebha tagħmel jew li għamlet 

2. "investitur barrani" tfisser persuna 
fiżika ta' pajjiż terz jew impriża 
effettivament ikkontrollata minn, jew li 
tkun il-proprjetà ta', ċittadini ta' pajjiż 
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investiment dirett barrani; terz, li beħsiebha tagħmel jew li għamlet 
investiment dirett barrani;

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. "impriża ta' pajjiż terz" tfisser 
impriża kostitwita jew organizzata b'mod 
ieħor skont il-liġijiet ta' pajjiż terz.

6. "impriża ta' pajjiż terz" tfisser 
impriża kostitwita jew organizzata b'mod 
ieħor skont il-liġijiet ta' pajjiż terz jew 
impriża effettivament ikkontrollata minn, 
jew li tkun il-proprjetà ta', ċittadini ta' 
pajjiż terz.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jżommu, 
jemendaw jew jadottaw mekkaniżmi biex 
jiskrinjaw investimenti diretti barranin għal 
raġunijiet ta' sigurta jew ordni pubbliku, 
taħt il-kundizzjonijiet u skont it-termini 
stabbili f'dan ir-Regolament.

1. L-Istati Membri jistgħu jżommu, 
jemendaw jew jadottaw mekkaniżmi biex 
jiskrinjaw investimenti diretti barranin għal 
raġunijiet ta' ordni pubbliku jew ta' 
sigurtà, taħt il-kundizzjonijiet u skont it-
termini stabbiliti f'dan ir-Regolament.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista' tiskrinja 
investimenti diretti barranin li aktarx
jaffettwaw proġetti jew programmi ta' 
interess għall-Unjoni għal raġunijiet ta' 
sigurta jew ordni pubbliku. 

2. Il-Kummissjoni għandha tiskrinja 
investimenti diretti barranin li huma 
meqjusa li jaffettwaw proġetti jew 
programmi ta' interess għall-Unjoni għal 
raġunijiet ta' sigurtà jew ordni pubbliku.
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Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Proġetti jew programmi ta' interess 
għall-Unjoni għandhom jinkludu b'mod 
partikulari dawk il-proġetti u programmi li 
jinvolvu ammont sostanzjali jew sehem 
sinifikanti mill-finanzjament tal-UE, jew li 
huma koperti mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
rigward l-infrastruttura kritika, it-
teknoloġiji kritiċi jew il-kontributi kritiċi. 
Lista indikattiva ta' proġetti jew 
programmi ta' interess għall-Unjoni hija 
inkluża fl-Anness 1.

3. Proġetti jew programmi ta' interess 
għall-Unjoni għandhom jinkludu b'mod 
partikulari dawk il-proġetti u programmi li 
jinvolvu ammont sostanzjali jew sehem 
sinifikanti mill-finanzjament tal-UE taħt l-
Oqfsa Finanzjarji Pluriennali attwali u 
futuri, jew li huma koperti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni rigward l-
infrastruttura kritika, it-teknoloġiji kritiċi 
jew il-kontributi kritiċi. Il-lista ta' proġetti 
jew programmi ta' interess għall-Unjoni 
hija inkluża fl-Anness 1.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati f'konformità mal-
Artikolu 13a sabiex temenda l-proġetti u 
l-programmi elenkati fl-Anness I.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Il-mekkaniżmi ta' kooperazzjoni 
msemmija fl-Artikoli 8 u 9 jistgħu jiġu 
attivati biss wara li l-Istati Membri jkunu 
nnotifikaw l-attivazzjoni tal-mekkaniżmi 
ta' skrinjar tagħhom. Il-mekkaniżmi ta' 
kooperazzjoni bl-ebda mod ma jistgħu 
jiġu attivati għal investimenti kompluti 
meta l-Istati Membri jiskrinjaw biss l-
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investimenti ppjanati. F'każijiet 
eċċezzjonali biss, u jekk l-Istati Membri u 
l-Kummissjoni jkollhom bażi raġonevoli 
biex jemmnu li xi informazzjoni elenkata 
fl-Artikolu 10 paragrafu 2 tkun inbidlet, u 
biss f'każijiet ta' investimenti kompluti 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament, il-mekkaniżmu ta' 
kooperazzjoni jista' jiġi attivat għal 
investimenti kompluti. Meta l-
mekkaniżmu ta' kooperazzjoni msemmi fl-
Artikolu 9 jiġi attivat għal investimenti li 
jsiru fl-Istati Membri li ma jkollhomx 
mekkaniżmu ta' skrinjar, l-investimenti 
kompluti jistgħu jiġu indirizzata fil-qafas 
tal-Grupp ta' Koordinazzjoni tal-Iskrinjar 
tal-Investiment kif imsemmi fl-
Artikolu 12a.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-iskrinjar ta' investiment dirett barrani 
għal raġunijiet ta' sigurtà jew ordni 
pubbliku, l-Istati Membri u l-Kummissjoni 
tista' tqis l-effetti potenzjali fuq, fost 
affarijiet oħra:

Fl-iskrinjar ta' investiment dirett barrani 
għal raġunijiet ta' sigurtà jew ordni 
pubbliku ta' Stat Membru wieħed jew 
aktar jew is-sigurtà u l-ordni pubbliku 
f'termini ta' proġetti jew programmi ta' 
interess għall-Unjoni, l-Istati Membri u l-
Kummissjoni jistgħu jqisu l-effetti 
potenzjali fuq, fost affarijiet oħra:

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- l-infrastruttura kritika, inklużi l-
enerġija, it-trasport, il-komunikazzjoni, il-
ħżin tad-dejta, l-infrastruttura tal-ispazju 
jew finanzjarja, kif ukoll il-faċilitajiet 

- l-infrastruttura kritika u strateġika, 
inklużi l-enerġija, l-ilma, it-trasport, il-
komunikazzjoni u l-midja, il-ħżin tad-
dejta, l-infrastruttura tal-ispazju, tas-
servizzi tas-saħħa, tar-riċerka jew 
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sensittivi; finanzjarja, kif ukoll il-faċilitajiet sensittivi
u kwalunkwe infrastruttura ta' sigurtà u 
difiża;

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- it-teknoloġiji kritiċi, inklużi l-
intelliġenza artifiċjali, ir-robotika, is-
semikondutturi, it-teknoloġiji 
b'applikazzjoni b'użu doppju potenzjali, iċ-
ċibersigurtà, it-teknoloġija tal-ispazju jew 
nukleari;

- it-teknoloġiji kritiċi u strateġiċi, 
inklużi l-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika, 
is-semikondutturi, il-materjali avvanzati, 
in-nanoteknoloġiji, il-bijoteknoloġiji, it-
teknoloġiji mediċi, it-teknoloġiji 
b'applikazzjoni b'użu doppju potenzjali, iċ-
ċibersigurtà, is-settur ajruspazjali, id-
difiża, it-teknoloġija tal-ispazju jew 
nukleari; 

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- is-sigurtà tal-provvista tal-
kontributi kritiċi; jew

- is-sigurtà tal-provvista tal-
kontributi kritiċi u tal-materjali rari jew 
strateġiċi; jew

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- l-aċċess għal informazzjoni 
sensittiva jew il-kapaċità li tiġi kontrollata 
informazzjoni sensittiva.

- l-aċċess għal data u informazzjoni 
sensittiva jew il-kapaċità li tiġi kontrollata
data u informazzjoni sensittiva.
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Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fid-determinazzjoni ta' jekk investiment 
dirett barrani aktarx jaffettwa s-sigurtà jew 
l-ordni pubbliku, l-Istati Membri u l-
Kummissjoni jistgħu jqisu jekk l-investitur 
barrani huwiex ikkontrollat mill-gvern ta' 
pajjiż terz, inkluż permezz ta' finanzjament 
sinifikanti.

Fid-determinazzjoni ta' jekk investiment 
dirett barrani aktarx jaffettwa s-sigurtà jew 
l-ordni pubbliku, l-Istati Membri u l-
Kummissjoni għandhom iqisu jekk l-
investitur barrani huwiex ikkontrollat
direttament jew indirettament mill-gvern 
jew il-korpi statali ta' pajjiż terz, u huwiex 
qed iwettaq politiki statali ta' investimenti 
diretti barranin endoġeni għal għanijiet 
industrijali strateġiċi, ikkorroborati minn 
finanzjament jew sussidji sinifikanti, 
kreditu estiż u self mill-gvern ta' pajjiż 
terz jew istituzzjoni finanzjarja ta' 
proprjetà tal-istat. Meta tiskrinja 
investiment dirett barrani, il-Kummissjoni 
tista' tivvaluta wkoll l-effett fuq għarfien 
espert u teknoloġiji speċifiċi, aspett li jista' 
jkun sinifikanti għas-sigurtà ekonomika 
fuq perjodu medju u twil ta' żmien.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-mekkaniżmi tal-iskrinjar tal-Istati 
Membri għandhom ikunu trasparenti u 
mingħajr diskriminazzjoni bejn il-pajjiżi 
terzi. B'mod partikolari, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu ċ-ċirkostanzi li
jwasslu għall-iskrinjar, il-bażi għall-
iskrinjar u r-regoli proċedurali dettaljati 
applikabbli.

1. Il-mekkaniżmi tal-iskrinjar tal-Istati 
Membri għandhom ikunu trasparenti u 
mingħajr diskriminazzjoni bejn il-pajjiżi 
terzi. B'mod partikolari, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu ċ-ċirkostanzi li 
jwasslu għall-iskrinjar, il-bażi għall-
iskrinjar u r-regoli proċedurali dettaljati 
applikabbli rigward l-iskrinjar u d-
deċiżjonijiet tal-iskrinjar.
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Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu perjodu taż-żmien għall-ħruġ 
ta' deċiżjonijiet tal-iskrinjar. Dawn il-limiti 
taż-żmien għandhom jippermettulhom 
iqisu l-kummenti tal-Istati Membri 
msemmija fl-Artikolu 8 u l-opinjoni tal-
Kummissjoni msemmija fl-Artikoli 8 u 9.

2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu perjodu ta' żmien għall-ħruġ 
ta' deċiżjonijiet tal-iskrinjar u dawn 
għandhom ikunu pubbliċi. Dawn il-limiti 
taż-żmien għandhom jippermettulhom 
iqisu l-kummenti tal-Istati Membri 
msemmija fl-Artikolu 8 u l-opinjoni tal-
Kummissjoni msemmija fl-Artikoli 8 u 9.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Informazzjoni kunfidenzjali, 
inkluża informazzjoni sensittiva 
kummerċjalment, magħmulha disponibbli 
minn investituri u impriżi barranin 
ikkonċernati għandha tkun protetta.

3. Informazzjoni kunfidenzjali, 
inkluża informazzjoni sensittiva 
kummerċjalment, magħmulha disponibbli 
minn investituri u impriżi barranin 
ikkonċernati għandha tkun debitament 
protetta.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Notifika mill-Istati Membri ta' mekkaniżmi 
ta' skrinjar u rappurtar annwali

Notifika mill-Istati Membri ta' mekkaniżmi 
ta' skrinjar u rappurtar

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-
mekkaniżmi ta' skrinjar eżistenti tagħhom 
sa mhux iktar tard minn [...] (30 jum mid-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament). L-
Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-
Kummissjoni kull emenda għal 
mekkaniżmu ta' skrinjar eżistenti jew 
mekkaniżmu ta' skrinjar adottat 
riċentement sa mhux iktar tard minn 
30 jum mid-dħul fis-seħħ tal-mekkaniżmu 
ta' skrinjar.

1. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni bil-
mekkaniżmi ta' skrinjar eżistenti tagħhom 
sa mhux iktar tard minn [...30 jum mid-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament]. L-
Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-
Kummissjoni kull emenda għal 
mekkaniżmu ta' skrinjar eżistenti jew 
mekkaniżmu ta' skrinjar adottat 
riċentement sa mhux iktar tard minn 
30 jum mid-dħul fis-seħħ tal-mekkaniżmu 
ta' skrinjar jew tal-emendi għal dak 
eżistenti.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri li jiksbu l-
mekkaniżmi ta' skrinjar għandhom 
jipprovdu lill-Kummissjoni b'rapport 
annwali dwar l-applikazzjoni tal-
mekkaniżmi ta' skrinjar tagħhom. Għal kull 
perjodu ta' rappurtar, ir-rapport għandu 
jinkludi b'mod partikolari informazzjoni 
dwar:

2. Sa ... [sentejn wara d-dħul fis-seħħ 
ta' dan ir-Regolament], u kull tliet snin 
wara dan, l-Istati Membri li jiksbu l-
mekkaniżmi ta' skrinjar għandhom 
jipprovdu lill-Kummissjoni b'rapport dwar 
l-applikazzjoni tal-mekkaniżmi ta' skrinjar 
tagħhom. Għal kull perjodu ta' rappurtar, 
ir-rapport għandu jinkludi b'mod 
partikolari informazzjoni dwar:

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) deċiżjonijiet ta' skrinjar rigward 
proġetti u programmi ta' interess għall-
Unjoni;
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Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) is-setturi, l-oriġini, u l-valur tal-
investiment dirett barrani skrinjat u li 
għaddej minn skrinjar.

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-Istati Membri. Din l-informazzjoni se 
tkun diġà ngħatat lill-Kummissjoni (Artikolu 8(1) li tkun tista' taggrega d-data.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri li ma jżommux 
mekkaniżmi ta' skrinjar għandhom 
jipprovdu l-Kummissjoni b'rapport 
annwali li jkopri investimenti diretti 
barranin li seħħew fit-territorju tagħhom, 
abbażi tal-informazzjoni disponibbli 
għalihom.

3. Sa ... [sentejn wara d-dħul fis-seħħ 
ta' dan ir-Regolament], u kull sena wara 
dan, l-Istati Membri li ma jżommux 
mekkaniżmi ta' skrinjar għandhom 
jipprovdu l-Kummissjoni b'rapport li jkopri 
investimenti diretti barranin li seħħew fit-
territorju tagħhom meta tali investimenti 
jappartjenu għal proġetti u programmi ta' 
interess għall-Unjoni.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jinformaw lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħra b'kull investiment dirett 
barrani li jinsab għaddej minn skrinjar fil-
qafas tal-mekkaniżmi ta' skrinjar tagħhom,
fi żmien ħamest (5) ijiem ta' xogħol mill-

1. Stat Membru għandhom jinforma
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra 
b'kull investiment dirett barrani li jkun 
soġġett għal skrinjar fil-qafas tal-
mekkaniżmi ta' skrinjar tiegħu, fi żmien 
ħamest ijiem ta' xogħol mill-bidu tal-
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bidu tal-iskrinjar. Bħala parti mill-
informazzjoni, u meta applikabbli, l-Istati 
Membri li jiskrinjaw għandhom jaħdmu
biex jindikaw jekk iqisux li l-investiment 
dirett barrani li għaddej minn skrinjar
x'aktarx li jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni 
tar-Regolament (KE) Nru 139/2004.

iskrinjar. Bħala parti mill-informazzjoni, u 
meta applikabbli, l-Istat Membr li jiskrinja 
għandu jaħdem biex jindika jekk iqisx li l-
investiment dirett barrani li jkun soġġett 
għall-iskrinjar x'aktarx li jaqa' fil-kamp ta' 
applikazzjoni tar-Regolament (KE) 
Nru 139/2004.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta Stat Membru jqis li 
investiment dirett barrani ppjanat jew lest 
fi Stat Membru ieħor x'aktarx li jaffettwa s-
sigurtà jew l-ordni pubblika tiegħu, huwa 
jista' jipprovdi kummenti lill-Istat Membru 
fejn l-investiment dirett barrani huwa 
ppjanat jew tlesta. Il-kummenti għandhom 
jintbagħtu lill-Kummissjoni wkoll.

2. Meta Stat Membru jqis li 
investiment dirett barrani ppjanat jew lest 
fi Stat Membru ieħor x'aktarx li jaffettwa s-
sigurtà jew l-ordni pubbliku tiegħu, huwa 
jista' jipprovdi kummenti lill-Kummissjoni. 
Il-Kummissjoni għandha tiġbor il-
kummenti kollha li tirċievi u 
tittrażmettihom lill-Istat Membru fejn l-
investiment dirett barrani huwa ppjanat jew 
tlesta, kif ukoll lill-Istati Membri l-oħra 
kollha.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-Kummissjoni tqis li 
investiment dirett barrani x'aktarx jaffettwa 
s-sigurtà jew l-ordni pubblika fi Stat 
Membru wieħed jew iktar, hija tista' toħroġ 
opinjoni indirizzata lill-Istat Membru fejn 
l-investiment dirett barrani huwa ppjanat 
jew tlesta. Il-Kummissjoni tista' toħroġ 
opinjoni irrispettivament jekk l-Istati 
Membri l-oħra pprovdewx kummenti.

3. Meta l-Kummissjoni tqis li 
investiment dirett barrani x'aktarx jaffettwa 
s-sigurtà jew l-ordni pubbliku fi Stat 
Membru wieħed jew iktar, hija tista' toħroġ 
opinjoni indirizzata lill-Istat Membru fejn 
l-investiment dirett barrani huwa ppjanat 
jew tlesta. Tali opinjoni għandha tiġi 
trażmessa wkoll lill-Istati Membri l-oħra 
kollha. Il-Kummissjoni tista' toħroġ 
opinjoni irrispettivament jekk l-Istati 
Membri l-oħra pprovdewx kummenti.
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Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni jew Stat Membru li 
debitament iqisu li investiment dirett 
barrani x'aktarx jaffettwa s-sigurtà jew l-
ordni pubblika tagħhom jistgħu jitolbu
mill-Istat Membru fejn huwa ppjanat jew 
tlesta l-investiment dirett barrani, kull 
informazzjoni meħtieġa biex jipprovdu
kummenti msemmija fil-paragrafu 2, jew 
biex joħorġu l-opinjoni msemmija fil-
paragrafu 3.

4. Stat Membru li debitament iqis li 
investiment dirett barrani x'aktarx jaffettwa 
s-sigurtà jew l-ordni pubbliku tiegħu jista' 
jindirizza talba lill-Kummissjoni biex 
tagħtih kwalunkwe informazzjoni li 
tirċievi mill-Istat Membru fejn huwa 
ppjanat jew tlesta l-investiment dirett 
barrani li tkun meħtieġa biex jipprovdi
kummenti msemmija fil-paragrafu 2. L-
Istati Membri għandhom ħamest ijiem ta' 
xogħol mill-jum tan-notifika tal-
attivazzjoni ta' mekkaniżmu ta' skrinjar 
skont il-paragrafu 1 biex jindirizzaw talba 
għal informazzjoni lill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha tiġbor it-talbiet 
għal informazzjoni kollha li tirċievi u 
tittrażmettihom minnufih lill-Istat 
Membru fejn l-investiment dirett barrani 
huwa ppjanat jew tlesta, kif ukoll lill-Istati 
Membri l-oħra. Il-Kummissjoni tista' 
wkoll, fuq inizjattiva proprja, titlob lill-
Istat Membru fejn l-investiment dirett 
barrani huwa ppjanat jew tlesta biex 
jagħtiha kwalunkwe informazzjoni 
meħtieġa biex toħroġ l-opinjoni msemmija 
fil-paragrafu 3.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-kummenti skont il-paragrafu 2 
jew opinjonijiet skont il-paragrafu 3 
għandhom jiġu indirizzati lill-Istat 
Membru fejn l-investiment dirett barrani 
huwa ppjanat jew tlesta f'perjodu ta' żmien 
raġonevoli, u f'kull każ mhux iktar tard 
minn 25 jum ta' xogħol wara r-riċevuta tal-

5. Il-kummenti msemmija fil-
paragrafu 2 għandhom jintbagħtu lill-Istat 
Membru f'perjodu ta' żmien raġonevoli, u 
fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn 
20 jum ta' xogħol wara l-wasla tal-
informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 
jew 4. Il-Kummissjoni għandha 
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informazzjoni msemmija fil-paragrafi 1 
jew 4. F'każijiet fejn l-opinjoni tal-
Kummissjoni tiġi wara kummenti minn 
Stati Membri oħra, il-Kummissjoni għandu 
jkollha 25 jum ta' xogħol oħra għall-ħruġ 
tal-opinjoni.

tittrażmetti l-kummenti li tkun irċeviet fi 
żmien ħamest ijiem ta' xogħol lill-Istati 
Membri fejn l-investiment dirett barrani 
huwa ppjanat jew tlesta. Il-Kummissjoni 
għandha toħroġ l-opinjoni msemmija fil-
paragrafu 3 fi żmien 25 jum ta' xogħol u
f'każijiet fejn l-opinjoni tal-Kummissjoni 
tiġi wara kummenti minn Stati Membri 
oħra, il-Kummissjoni għandu jkollha 
25 jum ta' xogħol oħra għall-ħruġ tal-
opinjoni.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri fejn l-investiment 
dirett barrani huwa ppjanat jew tlesta 
għandhom debitament iqisu l-kummenti 
tal-Istati Membri l-oħra msemmija fil-
paragrafu 2 u l-opinjoni tal-Kummissjoni 
msemmija fil-paragrafu 3.

6. L-Istati Membri fejn l-investiment 
dirett barrani huwa ppjanat jew tlesta 
għandhom debitament iqisu l-kummenti 
tal-Istati Membri l-oħra msemmija fil-
paragrafu 2 u l-opinjoni tal-Kummissjoni 
msemmija fil-paragrafu 3, kif ukoll il-
kummenti espressi fil-qafas tal-Grupp ta' 
Koordinazzjoni tal-Iskrinjar tal-
Investiment kif imsemmi fl-Artikolu 12a.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri skont dan l-Artikolu għandha ssir 
permezz tal-punti ta' kuntatt msemmija fl-
Artikolu 12.

7. Il-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri skont dan l-Artikolu għandha ssir 
permezz ta' diskussjoni fil-Grupp ta' 
Koordinazzjoni tal-Iskrinjar tal-
Investiment imsemmi fl-Artikolu 12a jekk 
tkun mitluba mill-Kummissjoni.
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Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qafas għall-iskrinjar tal-Kummissjoni Mekkaniżmu ta' kooperazzjoni għall-
iskrinjar ta' proġetti jew programmi ta' 
interess għall-Unjoni

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-Kummissjoni tqis li 
investiment dirett barrani x'aktarx jaffettwa 
proġetti jew programmi ta' interess tal-
Unjoni abbażi ta' sigurtà jew ordni 
pubblika, il-Kummissjoni tista' toħroġ 
opinjoni indirizzata lill-Istat Membru fejn 
l-investiment dirett barrani huwa ppjanat 
jew tlesta.

1. Meta l-Kummissjoni jew aktar 
minn Stat Membru wieħed debitament 
iqisu li investiment dirett barrani x'aktarx 
jaffettwa proġetti jew programmi ta' 
interess tal-Unjoni abbażi ta' sigurtà jew 
ordni pubbliku ta' Stat Membru wieħed 
jew aktar, il-Kummissjoni għandha toħroġ 
opinjoni indirizzata lill-Istat Membru fejn 
l-investiment dirett barrani huwa ppjanat 
jew tlesta.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Parlament Ewropew jista' jitlob 
l-attivazzjoni tal-mekkaniżmu ta' 
kooperazzjoni għall-proġetti u l-
programmi ta' interess għall-Unjoni għal 
raġunijiet ta' sigurtà u ordni pubbliku. Il-
Kummissjoni għandha tqis bis-sħiħ il-
pożizzjoni tal-Parlament Ewropew u 
tipprovdi spjegazzjoni f'każ li ma titqiesx.
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Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Jekk Stat Membru jqis li 
investiment dirett barrani jista' jaffettwa 
proġetti jew programmi ta' interess għall-
Unjoni, jista' jitlob lill-Kummissjoni 
toħroġ opinjoni lill-Istat Membru li fih 
ikun ippjanat l-investiment dirett barrani.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista' titlob mill-
Istat Membru fejn l-investiment dirett 
barrani huwa ppjanat jew tlesta kull
informazzjoni meħtieġa biex toħroġ 
opinjoni msemmija fil-paragrafu 1.

2. Il-Kummissjoni tista' titlob 
informazzjoni addizzjonali kif imsemmi fl-
Artikolu 10 mill-Istat Membru fejn l-
investiment dirett barrani huwa ppjanat jew 
tlesta. Meta titlob tali informazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tispjega kif is-
sigurtà u l-ordni pubbliku jistgħu jiġu 
affettwati mill-investiment dirett barrani 
ppjanat, li qed jiġi kkunsidrat jew li tletsa.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tindirizza
l-opinjoni tagħha lill-Istat Membru 
kkonċernat f'perjodu ta' żmien raġonevoli, 
u f'kull każ mhux iktar minn 25 jum ta' 
xogħol wara r-riċevuta tal-informazzjoni 
mitluba mill-Kummissjoni skont il-
paragrafu 2. Meta Stat Membru jkollu 
mekkaniżmu ta' skrinjar fis-seħħ kif 
imsemmi fl-Artikoli 3(1) u l-informazzjoni 

3. Il-Kummissjoni għandha toħroġ l-
opinjoni tagħha lill-Istat Membru 
kkonċernat f'perjodu ta' żmien raġonevoli, 
sabiex ma tostakolax, minħabba dewmien 
mhux raġonevoli, jew l-investiment dirett 
barrani jew l-iskrinjar nazzjonali, u fi 
kwalunkwe każ mhux iktar minn 25 jum ta' 
xogħol wara li tirċievi l-informazzjoni 
meħtieġa biex toħroġ opinjoni skont il-
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dwar l-investiment dirett barrani li 
għaddejja minn skrinjar ġiet riċevuta 
mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 8(1), l-
opinjoni għandha titwassal mhux iktar 
tard minn 25 jum ta' xogħol wara r-
riċevuta ta' din l-informazzjoni. Meta 
tkun meħtieġa informazzjoni addizzjonali 
biex tinħareġ opinjoni, il-perjodu ta' 
25 jum għandu jibda mid-data tar-
riċevuta tal-informazzjoni addizzjonali.

paragrafu 1.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-opinjoni tal-Kummissjoni 
għandha tiġi komunikata lill-Istati Membri 
l-oħra.

4. L-opinjoni tal-Kummissjoni 
għandha tiġi komunikata lill-Istati Membri 
l-oħra. Meta l-Kummissjoni tkun tat 
opinjoni skont dan l-artikolu, għandha 
tinforma lill-Parlament Ewropew bħala 
parti minn djalogu strutturat dwar l-
investiment dirett barrani li jaffettwa s-
sigurtà u l-ordni pubbliku. L-
Artikolu 11(2) għandu jitqies bis-sħiħ.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri fejn huwa ppjanat 
jew tlesta l-investiment dirett barrani 
għandhom iqisu bl-akbar reqqa l-opinjoni 
tal-Kummissjoni u jipprovdu spjegazzjoni 
lill-Kummissjoni fil-każ li l-opinjoni 
tagħha mhijiex segwita.

5. L-Istati Membri fejn huwa ppjanat 
jew tlesta l-investiment dirett barrani 
għandhom iqisu l-opinjoni tal-
Kummissjoni u jipprovdu spjegazzjoni bil-
miktub lill-Kummissjoni fil-każ li l-
opinjoni tagħha mhijiex segwita. Il-
Kummissjoni għandha tittrażmetti din l-
opinjoni lill-Istati Membri l-oħra, 
b'kunsiderazzjoni sħiħa tal-
Artikolu 11(2).
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Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rekwiżiti ta' informazzjoni Skambju ta' informazzjoni

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-informazzjoni mitluba mill-
Kummissjoni u l-Istati Membri l-oħra
skont l-Artikoli 8(4) u 9(2) tkun 
disponibbli lill-Kummissjoni u l-Istati 
Membri li talbuha mingħajr dewmien 
mhux dovut.

1. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li kwalunkwe informazzjoni
mitluba mill-Kummissjoni skont l-
Artikoli 8(4) u 9(2) jew mill-Grupp ta' 
Koordinazzjoni tal-Iskrinjar tal-
Investiment tkun mingħajr dewmien mhux 
dovut, filwaqt li titqies is-sensittività tal-
informazzjoni u filwaqt li tiġi ggarantita l-
kunfidenzjalità.

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandha
tinkludi b'mod partikolari:

2. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu tista'
tinkludi, inter alia:

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-istruttura tas-sjieda tal-investitur 
barrani u tal-impriża li fiha l-investiment 

(a) L-istruttura tas-sjieda tal-investitur 
barrani u tal-impriża li fiha l-investiment 
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dirett barrani huwa ppjanat jew tlesta, 
inkluża informazzjoni dwar l-azzjonist jew 
azzjonisti aħħari/ija kontrollanti;

dirett barrani huwa ppjanat jew tlesta, 
inkluża informazzjoni dwar l-azzjonist jew 
azzjonisti aħħari/ija kontrollanti, il-ġestjoni 
amministrattiva u l-korpi superviżorji.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Il-valur tal-investiment dirett 
barrani;

(b) Il-valur tal-investiment dirett 
barrani u projezzjoni tal-impatt settorjali 
tiegħu;

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Il-finanzjament tal-investiment, 
abbażi tal-informazzjoni disponibbli lill-
Istat Membru.

(e) Il-finanzjament tal-investiment u l-
legalità tas-sors tiegħu, abbażi tal-
informazzjoni disponibbli għall-Istat
Membru.

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw il-protezzjoni tal-
informazzjoni kunfidenzjali miksuba fl-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

2. L-Istati Membri, il-Parlament 
Ewropew u l-Kummissjoni għandhom 
jiżguraw il-protezzjoni sħiħa tal-
informazzjoni kunfidenzjali, inkluża l-
informazzjoni sensittiva mil-lat 
kummerċjali, miksuba fl-applikazzjoni ta' 
dan ir-Regolament.

Emenda 61
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membru għandu jaħtar punt ta' 
kuntatt ta' skrinjar tal-investiment dirett 
barrani ("punt ta' kuntatt ta' skrinjar IDB")
għall-iskrinjar tal-investiment dirett 
barrani. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
l-oħra għandhom jinvolvu dawn il-punti ta' 
kuntatt ta' skrinjar IDB dwar il-
kwistjonijiet kollha relatati mal-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Kull Stat Membru, irrispettivament minn 
jekk ikollux mekkaniżmu ta' skrinjar,
għandu jaħtar punt ta' kuntatt ta' skrinjar 
tal-investiment dirett barrani ("punt ta' 
kuntatt ta' skrinjar IDB"). Il-Kummissjoni 
u l-Istati Membri l-oħra għandhom 
jinvolvu dawn il-punti ta' kuntatt ta' 
skrinjar IDB u lill-Grupp ta' 
Koordinazzjoni tal-Iskrinjar tal-
Investiment dwar il-kwistjonijiet kollha 
relatati mal-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12a

Grupp ta' Koordinazzjoni tal-Iskrinjar tal-
Investiment

1. Għandu jitwaqqaf Grupp ta' 
Koordinazzjoni tal-Iskrinjar tal-
Investiment ippresedut minn 
rappreżentant tal-Kummissjoni. Kull Stat 
Membru għandu jaħtar 
rappreżentant/espert f'dan il-grupp.

2. Il-grupp jista' jkollu skambju ta' 
fehmiet u informazzjoni dwar kwalunkwe 
investiment dirett barrani li jkun soġġett 
għall-iskrinjar fil-qafas tal-mekkaniżmi 
tal-iskrinjar tal-Istati Membri u li għalih 
ġie attivat mekkaniżmu ta' kooperazzjoni 
skont l-Artikolu 8 jew 9, anke dwar il-
kondiviżjoni tal-aħjar prattiki u t-
tagħlimiet meħuda fost l-Istati Membri 
dwar l-iskrinjar tal-investiment dirett 
barrani.

3. Il-grupp jista' jiddiskuti wkoll 
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kwalunkwe kwistjoni li tirrigwarda l-
politika tal-Unjoni dwar l-investiment 
barrani eżoġenu.

4. Fuq talba tal-Istati Membri, il-
Kummissjoni tista' tqiegħed fuq l-aġenda 
l-investimenti ppjanati fl-Istati Membri li 
m'għandhomx mekkaniżmu ta' skrinjar.

5. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport annwali lill-Parlament 
Ewropew dwar l-attivitajiet, l-analiżijiet u 
l-iskambju ta' fehmiet tal-Grupp ta' 
Koordinazzjoni tal-Iskrinjar tal-
Investiment.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tevalwa u 
tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill rapport dwar l-applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament mhux iktar tard minn tliet
(3) snin wara d-dħul fis-seħħ tiegħu. L-
Istati Membri għandhom ikunu involuti 
f'dan l-eżerċizzju u għandhom jipprovdu 
lill-Kummissjoni bl-informazzjoni 
meħtieġa għat-tħejjija ta' dak ir-rapport.

1. Il-Kummissjoni għandha tevalwa u 
tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill rapport dwar l-applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament mhux iktar tard minn ... 
[erba' (4) snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament], u kull ħames (5) snin 
wara dan. L-Istati Membri għandhom 
ikunu involuti f'dan l-eżerċizzju u 
għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni bl-
informazzjoni meħtieġa għat-tħejjija ta' dak 
ir-rapport.

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 
suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti 
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f'dan l-Artikolu.

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati msemmija fl-Artikolu 3(3a) hija 
mogħtija lill-Kummissjoni għal perjodu 
ta' ħames snin minn ... [id-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament]. 

3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-
Artikolu 3(3a) tista' tiġi revokata fi 
kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 
tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' 
setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. 
Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 
aktar tard speċifikata fih. M'għandhiex 
taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 
delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4. Qabel ma' tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 
innominati minn kull Stat Membru skont 
il-prinċipji stipulati fil-Ftehim 
Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 
dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-
Artikolu 3(3a) għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi 
żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew 
jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-
perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.
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Emenda 65

Proposta għal regolament
Anness I – inċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Inizjattivi teknoloġiċi konġunti tal-
Unjoni inklużi: Ċelloli tal-Fjuwil u l-
Idroġenu, Ajrunawtika u Trasport bl-
Ajru, Inizjattiva dwar Mediċini 
Innovattivi, Komponenti u Sistemi 
Elettroniċi għal Leadership Ewropea, 
Industriji b'Bażi Bijoloġika, Shift2Rail, 
Ajru Uniku Ewropew (SESAR);

Emenda 66

Proposta għal regolament
Anness I – inċiż 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa: Ir-
Regolament (UE) Nru 1316/2013/EU tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-
Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, li 
jemenda r-Regolament (UE) 
Nru 913/2010 u jħassar ir-Regolamenti 
(KE) Nru 680/2007 u (KE) Nru 67/2010.

Emenda 67

Proposta għal regolament
Anness I – inċiż 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Fond Ewropew għall-Investimenti 
Strateġiċi

Emenda 68

Proposta għal regolament
Anness I – inċiż 3d (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Ir-Regolament (UE) 2015/1017 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta' Ġunju 2015 dwar il-Fond Ewropew 
għall-Investimenti Strateġiċi, iċ-Ċentru 
Ewropew ta' Konsulenza għall-
Investimenti u l-Portal Ewropew ta' 
Proġetti ta' Investiment u li jemenda r-
Regolamenti (UE) Nru 1291/2013 u (UE) 
Nru 1316/2013;

Emenda 69

Proposta għal regolament
Anness I – inċiż 3e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Ir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u 
(UE) 2015/1017 fir-rigward tal-estensjoni 
tad-durata tal-Fond Ewropew għall-
Investimenti Strateġiċi kif ukoll l-
introduzzjoni ta' titjib tekniku għal dak il-
Fond u għaċ-Ċentru Ewropew ta' 
Konsulenza għall-Investimenti;

Emenda 70

Proposta għal regolament
Anness I – inċiż 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Programm Ewropew għall-
Iżvilupp fl-Industrija tad-Difiża;

a) Programm Ewropew għall-Iżvilupp fl-
Industrija tad-Difiża, u

b) Programm Ewropew dwar ir-Riċerka 
għad-Difiża / Fond Ewropew għad-Difiża

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
Ewropea dwar il-finanzjament tal-Azzjoni 
Preparatorja dwar ir-Riċerka għad-Difiża 
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(PADR);
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