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Emenda 182
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jkun 
magħmul minn rappreżentant wieħed, 
għal kull Stat Membru mill-awtoritajiet 
regolatorji, kif imsemmi fl-Artikolu 22a 
tad-Direttiva 2003/54/KE u fl-
Artikolu 24(a) tad-Direttiva 2003/55/KE, 
kif ukoll rappreżentant tal-Kummissjoni li 
ma jkollux id-dritt tal-vot. L-awtorità 
regolatorja nazzjonali għandha taħtar 
membru supplenti għal kull Stat Membru.

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jkun 
magħmul mill-Kapijiet ta’ l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali jew ir-rappreżentant 
tagħhom kif imsemmi fid-
Direttiva 2003/54/KE u d-
Direttiva 2003/55/KE, kif ukoll 
rappreżentant tal-Kummissjoni li ma 
jkollux id-dritt tal-vot. Rappreżentant 
wieħed biss għal kull Stat Membru mill-
awtorità regolatorja nazzjonali għandu 
jkun maħtur fil-Bord tar-Regolaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-modifika msemmija hawn fuq qed tiġi introdotta sabiex tassigura l-livell xieraq ta’ 
rappreżentazzjoni ta’ l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali fil-Bord tar-Regolaturi. Tirrifletti 
wkoll id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta’ Novembru 2003 li tistabbilixxi l-ERGEG, li 
tiddikjara b’mod ċar li l-membri ta’ l-ERGEG għandhom ikunu magħmula mill-kapijiet ta’ l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali kompetenti fil-qasam tal-gass u l-elettriku u r-
regolamentazzjoni tal-gass.

Emenda 183
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jkun 
magħmul minn rappreżentant wieħed, 
għal kull Stat Membru mill-awtoritajiet 
regolatorji, kif imsemmi fl-Artikolu 22a

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jkun 
magħmul mill-Kapijiet ta’ l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali jew ir-rappreżentant 
tagħhom kif imsemmi fid-
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tad-Direttiva 2003/54/KE u fl-
Artikolu 24(a) tad-Direttiva 2003/55/KE, 
kif ukoll rappreżentant tal-Kummissjoni li 
ma jkollux id-dritt tal-vot. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom jaħtru 
membru supplenti għal kull Stat Membru.

Direttiva 2003/54/KE u d-
Direttiva 2003/55/KE, kif ukoll 
rappreżentant tal-Kummissjoni li ma 
jkollux id-dritt tal-vot. Rappreżentant 
wieħed biss għal kull Stat Membru mill-
awtorità regolatorja nazzjonali għandu 
jkun maħtur fil-Bord tar-Regolaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-modifika dwar l-għamla tal-Bord tar-Regolaturi qed tiġi introdotta sabiex tassigura l-livell 
xieraq ta’ rappreżentazzjoni (kapijiet) ta’ l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali. Tirrifletti wkoll 
it-terminoloġija tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta’ Novembru 2003 li tistabbilixxi l-
ERGEG, li tiddikjara b’mod ċar li l-membri ta’ l-ERGEG għandhom ikunu magħmula mill-
kapijiet ta’ l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali kompetenti fil-qasam tal-gass u l-elettriku u r-
regolamentazzjoni tal-gass.

Emenda 184
Anne Laperrouze

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jkun 
magħmul minn rappreżentant wieħed, 
għal kull Stat Membru mill-awtoritajiet 
regolatorji, kif imsemmi fl-Artikolu 22a
tad-Direttiva 2003/54/KE u fl-
Artikolu 24(a) tad-Direttiva 2003/55/KE, 
kif ukoll rappreżentant tal-Kummissjoni li 
ma jkollux id-dritt tal-vot. L-awtorità 
regolatorja nazzjonali għandha taħtar 
membru supplenti għal kull Stat Membru.

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jkun 
magħmul mill-Kapijiet ta’ l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali jew ir-rappreżentant 
tagħhom kif imsemmi fid-
Direttiva 2003/54/KE u d-
Direttiva 2003/55/KE, kif ukoll 
rappreżentant tal-Kummissjoni li ma 
jkollux id-dritt tal-vot. Rappreżentant 
wieħed biss għal kull Stat Membru mill-
awtorità regolatorja nazzjonali għandu 
jkun maħtur fil-Bord tar-Regolaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-modifika msemmija hawn fuq qed tiġi introdotta sabiex tassigura l-livell xieraq ta’ 
rappreżentazzjoni (kapijiet) ta’ l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali fil-Bord tar-Regolaturi. 
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Tirrifletti wkoll it-terminoloġija tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta’ Novembru 2003 li 
tistabbilixxi l-ERGEG, li tiddikjara b’mod ċar li l-membri ta’ l-ERGEG għandhom ikunu 
magħmula mill-kapijiet ta’ l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali kompetenti fil-qasam tal-gass 
u l-elettriku u r-regolamentazzjoni tal-gass.

Emenda 185
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jkun 
magħmul minn rappreżentant wieħed, għal 
kull Stat Membru mill-awtoritajiet 
regolatorji, kif imsemmi fl-Artikolu 22a 
tad-Direttiva 2003/54/KE u fl-
Artikolu 24(a) tad-Direttiva 2003/55/KE, 
kif ukoll rappreżentant tal-Kummissjoni li 
ma jkollux id-dritt tal-vot. L-awtorità 
regolatorja nazzjonali għandha taħtar 
membru supplenti għal kull Stat Membru.

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jkun 
magħmul minn rappreżentant wieħed għal 
kull Stat Membru mill-Kapijiet ta’ l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jew ir-
rappreżentant tagħhom kif imsemmi fl-
Artikolu 22a tad-Direttiva 2003/54/KE u l-
Artikolu 24a tad-Direttiva 2003/55/KE, kif 
ukoll rappreżentant tal-Kummissjoni li ma 
jkollux id-dritt tal-vot. Rappreżentant 
wieħed biss għal kull Stat Membru mill-
awtorità regolatorja nazzjonali għandu 
jkun maħtur fil-Bord tar-Regolaturi. L-
awtorità regolatorja nazzjonali għandha 
taħtar membru supplenti għal kull Stat 
Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-modifika msemmija hawn fuq qed tiġi introdotta sabiex tassigura l-livell xieraq ta’ 
rappreżentazzjoni (kapijiet) ta’ l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali fil-Bord tar-Regolaturi. 
Tirrifletti wkoll it-terminoloġija tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta’ Novembru 2003 li 
tistabbilixxi l-ERGEG, li tiddikjara b’mod ċar li l-membri ta’ l-ERGEG għandhom ikunu 
magħmula mill-kapijiet ta’ l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali kompetenti fil-qasam tal-gass 
u l-elettriku u r-regolamentazzjoni tal-gass.
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Emenda 186
Lena Ek

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jkun 
magħmul minn rappreżentant wieħed, għal 
kull Stat Membru mill-awtoritajiet 
regolatorji, kif imsemmi fl-Artikolu 22a 
tad-Direttiva 2003/54/KE u fl-
Artikolu 24(a) tad-Direttiva 2003/55/KE, 
kif ukoll rappreżentant tal-Kummissjoni li 
ma jkollux id-dritt tal-vot. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom jaħtru 
membru supplenti għal kull Stat Membru.

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jkun 
magħmul minn rappreżentant wieħed u 
membru supplenti wieħed għal kull Stat 
Membru maħtur mill-Istat Membru mill-
persunal attwali ta’ l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali kif imsemmi fl-
Artikolu 22a tad-Direttiva 2003/54/KE u l-
Artikolu 24a tad-Direttiva 2003/55/KE, kif 
ukoll rappreżentant tal-Kummissjoni li ma 
jkollux id-dritt tal-vot.

Or. en

Emenda 187
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bord tar-regolaturi Netwerk tar-regolaturi

Or. fr

Emenda 188
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jkun 
magħmul minn rappreżentant wieħed, għal 
kull Stat Membru mill-awtoritajiet 
regolatorji, kif imsemmi fl-Artikolu 22a 

1. In-Netwerk tar-Regolaturi għandu jkun 
magħmul minn rappreżentant wieħed, għal 
kull Stat Membru mill-awtoritajiet 
regolatorji, kif imsemmi fl-Artikolu 22a 
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tad-Direttiva 2003/54/KE u fl-
Artikolu 24(a) tad-Direttiva 2003/55/KE, 
kif ukoll rappreżentant tal-Kummissjoni li 
ma jkollux id-dritt tal-vot. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom jaħtru 
membru supplenti għal kull Stat Membru. 

tad-Direttiva 2003/54/KE u fl-
Artikolu 24(a) tad-Direttiva 2003/55/KE, 
kif ukoll rappreżentant tal-Kummissjoni li 
ma jkollux id-dritt tal-vot. Huma 
għandhom jiffurmaw il-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni tan-netwerk. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jaħtru membru supplenti għal 
kull Stat Membru. Is-supplenti għandhom 
jieħdu sehem fil-laqgħat biss biex jieħdu 
post rappreżentant attwali.  

Or. fr

Emenda 189
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jeleġġi 
President u Viċi-President mill-membri 
tiegħu. Il-Viċi-President għandu jieħu post 
il-President jekk dan ma jkunx/ma tkunx 
f'qagħda li jwettaq/twettaq il-kompiti 
tiegħu/tagħha. Il-mandat tal-President u tal-
Viċi-President għandu jkun ta’ sentejn u 
nofs, u jista’ jiġġedded. Madankollu, fi 
kwalunkwe każ, il-mandat tal-President u 
dak tal-Viċi-President għandhom jiskadu 
malli ma jibqgħux membri tal-Bord tar-
Regolaturi.

2. In-Netwerk tar-Regolaturi għandu 
jeleġġi President u Viċi-President mill-
membri tiegħu. Il-Viċi-President għandu 
jieħu post il-President jekk dan ma 
jkunx/ma tkunx f'qagħda li jwettaq/twettaq 
il-kompiti tiegħu/tagħha. Il-mandat tal-
President u tal-Viċi-President għandu jkun 
ta’ sentejn u nofs, u jista’ jiġġedded. 
Madankollu, fi kwalunkwe każ, il-mandat 
tal-President u dak tal-Viċi-President 
għandhom jiskadu malli ma jibqgħux 
membri tan-Netwerk tar-Regolaturi.

Or. fr
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Emenda 190
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jaġixxi 
fuq maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri 
tiegħu. Kull membru jew supplenti 
għandu jkollu vot wieħed.

3. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jaġixxi 
fuq maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri 
tiegħu. Il-voti tal-membri tal-Bord tar-
Regolaturi għandhom ikunu meqjusa 
skond il-prinċipji tal-votazzjoni tal-Kunsill 
kif maħsub fl-Artikolu 205(2) tat-Trattat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli tal-votazzjoni tal-Bord tar-Regolaturi għandhom jirriflettu dawk tal-Kunsill 
minħabba li l-konsiderazzjoni tal-voti tirrifletti aħjar sa liema livell jiġu effettwati l-membri 
tal-Bord tar-Regolaturi mid-deċiżjonijiet tiegħu.

Emenda 191
Christian Ehler, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jaġixxi 
fuq maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri 
tiegħu. Kull membru jew supplenti 
għandu jkollu vot wieħed.

3. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jaġixxi 
fuq maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri 
tiegħu. Il-voti tal-membri tal-Bord tar-
Regolaturi għandhom ikunu meqjusa 
skond il-prinċipji tal-votazzjoni tal-Kunsill 
kif maħsub fl-Artikolu 205(2) tat-Trattat.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Biex tissaħħaħ il-kredibilità tad-deċiżjonijiet ta’ l-aġenzija.

Emenda 192
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jaġixxi 
fuq maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri 
tiegħu. Kull membru jew supplenti 
għandu jkollu vot wieħed.

3. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jaġixxi 
fuq maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri 
tiegħu. Il-voti għandhom ikunu meqjusa 
bl-istess mod tal-voti tal-membri tal-
Kunsill.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Biex tissaħħaħ il-kredibilità ta’ l-Aġenzija.

Emenda 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jaġixxi 
fuq maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri 
tiegħu. Kull membru jew supplenti għandu 
jkollu vot wieħed.

3. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jaġixxi 
fuq maġġoranza kwalifikata tal-membri 
tiegħu. Kull membru jew supplenti għandu 
jkollu vot wieħed.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sistema ta’ votazzjoni maġġoritarja kwalifikata għandha tiffaċilita l-proċess tad-deċiżjonijiet 
tal-Bord Regolatorju.
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Emenda 194
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jaġixxi 
fuq maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri 
tiegħu. Kull membru jew supplenti għandu 
jkollu vot wieħed.

3. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jaġixxi 
fuq maġġoranza sempliċi tal-membri 
tiegħu. Kull membru jew supplenti għandu 
jkollu vot wieħed.

Or. en

Emenda 195
Lena Ek

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafi 3 u 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jaġixxi 
fuq maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri 
tiegħu. Kull membru jew supplenti għandu 
jkollu vot wieħed.

3. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jaġixxi 
fuq maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri 
attwali tiegħu. Kull membru jew supplenti 
għandu jkollu vot wieħed.

4. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jadotta r-
regoli ta’ proċeduri tiegħu.

4. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jadotta r-
regoli ta’ proċeduri tiegħu. Ir-regoli tal-
proċedura għandhom jistipulaw f’aktar 
dettall l-arranġamenti dwar il-votazzjoni, 
speċjalment il-kundizzjonijiet li permezz 
tagħhom membru jista’ jaġixxi f’isem 
membru ieħor kif ukoll, fejn xieraq, ir-
regoli dwar il-quorums. Ir-regoli tal-
proċedura jistgħu jaħsbu wkoll għal 
metodi speċifiċi ta’ xogħol għall-
konsiderazzjoni ta’ kwistjonijiet li 
jinqalgħu fil-kuntest ta’ l-inizjattivi 
reġjonali ta’ kooperazzjoni.

Or. en
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Emenda 196
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jaġixxi 
fuq maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri 
tiegħu. Kull membru jew supplenti għandu 
jkollu vot wieħed.

3. In-Netwerk tar-Regolaturi għandu 
jaġixxi fuq maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-
membri tiegħu. Kull membru jew supplenti 
għandu jkollu vot wieħed.

Or. fr

Emenda 197
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jadotta r-
regoli ta’ proċeduri tiegħu.

4. In-Netwerk tar-Regolaturi għandu
jadotta r-regoli ta’ proċeduri tiegħu.

Or. fr

Emenda 198
Lena Ek

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fit-twettiq tal-kompiti mogħtija lilu 
b’dan ir-Regolament, il-Bord tar-
Regolaturi għandu jaġixxi b’mod 
indipendenti, u ma għandu jfittex jew 
jaċċetta struzzjonijiet la mill-gvern ta’
kwalunkwe Stat Membru u lanqas minn 
kwalunkwe interess pubbliku jew privat.

5. Fit-twettiq tal-kompiti mogħtija lilu 
b’dan ir-Regolament, u mingħajr 
preġudizzju lejn il-membri tiegħu li qed 
jaġixxu f’isem l-awtorità regolatorja 
rispettiva tagħhom, il-Bord tar-Regolaturi 
għandu jaġixxi b’mod indipendenti, u ma 
għandu jfittex jew jaċċetta struzzjonijiet la 
mill-gvern ta’ kwalunkwe Stat Membru u 
lanqas minn kwalunkwe interess pubbliku 
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jew privat.

Or. en

Emenda 199
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fit-twettiq tal-kompiti mogħtija lilu 
b’dan ir-Regolament, il-Bord tar-
Regolaturi għandu jaġixxi b’mod 
indipendenti, u ma għandu jfittex jew 
jaċċetta struzzjonijiet la mill-gvern ta’
kwalunkwe Stat Membru u lanqas minn 
kwalunkwe interess pubbliku jew privat.

5. Fit-twettiq tal-kompiti mogħtija lilu 
b’dan ir-Regolament, in-Netwerk tar-
Regolaturi għandu jaġixxi b’mod 
indipendenti, u ma għandu jfittex jew 
jaċċetta struzzjonijiet la mill-gvern ta’
kwalunkwe Stat Membru u lanqas minn 
kwalunkwe interess pubbliku jew privat.

Or. fr

Emenda 200
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fit-twettiq tal-kompiti mogħtija lilu 
b’dan ir-Regolament, il-Bord tar-
Regolaturi għandu jaġixxi b’mod 
indipendenti, u ma għandu jfittex jew 
jaċċetta struzzjonijiet la mill-gvern ta’
kwalunkwe Stat Membru u lanqas minn 
kwalunkwe interess pubbliku jew privat.

5. Fit-twettiq tal-kompiti mogħtija lilu 
b’dan ir-Regolament, il-Bord tar-
Regolaturi għandu jaġixxi b’mod 
indipendenti, u ma għandu jfittex jew 
jaċċetta struzzjonijiet la mill-gvern ta’
kwalunkwe Stat Membru u lanqas minn 
kwalunkwe interess pubbliku jew privat.

Or. en
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Emenda 201
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Is-servizzi segretarjali tal-Bord tar-
Regolaturi għandhom jiġu pprovduti mill-
Aġenzija.

6. In-Netwerk tar-Regolaturi għandu 
jaħtar id-direttur tiegħu, jorganizza is-
servizzi segretarjali tieghu, iħejji l-baġit 
tiegħu u jiddeċiedi dwar is-sede tiegħu.

Or. fr

Emenda 202
Nikolaos Vakalis

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu jmorru għand iċ-Chairperson tal-
Bord tar-Regolaturi biex jissottomettu 
rapport dwar it-twettiq tad-doveri tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Bord tar-Regolaturi għandu jagħti kont lill-Kunsill u lill-Parlament.

Emenda 203
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

  6a. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu jmorru għand iċ-Chairperson tal-
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Bord tar-Regolaturi biex jissottomettu 
rapport dwar it-twettiq tad-doveri tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligu ta’ rappurtaġġ li ġie introdott jassigura li l-Bord tar-Regolaturi jagħti kont lill-
Kunsill u lill-Parlament.

Emenda 204
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu jmorru għand iċ-Chairperson tal-
Bord tar-Regolaturi biex jissottomettu 
rapport dwar it-twettiq tad-doveri tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda huwa li jassigura li l-Bord tar-Regolaturi jagħti kont lill-Kunsill u 
lill-Parlament.

Emenda 205
Anne Laperrouze

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu jmorru għand iċ-Chairperson tal-
Bord tar-Regolaturi biex jissottomettu 
rapport dwar it-twettiq tad-doveri tiegħu.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda huwa li jassigura li l-Bord tar-Regolaturi jagħti kont lill-Kunsill u 
lill-Parlament.

Emenda 206
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu jmorru għand iċ-Chairperson tal-
Bord tar-Regolaturi biex jissottomettu 
rapport dwar it-twettiq tad-doveri tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda huwa li jassigura li l-Bord tar-Regolaturi jagħti kont lill-Kunsill u 
lill-Parlament.

Emenda 207
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu jmorru għand iċ-Chairperson tal-
Bord tar-Regolaturi biex jissottomettu 
rapport dwar it-twettiq tal-kompiti 
tiegħu/tagħha.

Or. de
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Ġustfikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda huwa li jassigura li l-Bord tar-Regolaturi jagħti kont lill-Kunsill u 
lill-Parlament.

Emenda 208
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu jmorru għand iċ-Chairperson tal-
Bord tar-Regolaturi biex jissottomettu 
rapport dwar it-twettiq tal-kompiti 
tiegħu/tagħha.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda huwa li jassigura li l-Bord tar-Regolaturi jagħti kont lill-Kunsill u 
lill-Parlament.

Emenda 209
Dragoş Florin David

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Iċ Chairperson tal-Bord tar-
Regolaturi ta’ l-Enerġija jista’ jiġi 
mistieden f’okkażjonijiet differenti mill-
kumitat kompetenti tal-Parlament 
Ewropew. Iċ-Chairperson għandu jkun 
obbligat ukoll li jindirizza l-Parlament tal-
inqas darba fis-sena.

Or. ro
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Ġustifikazzjoni

Il-Bord tar-Regolaturi ta’ l-Enerġija jirrappreżenta r-regolaturi nazzjonali ta’ l-Unjoni u 
għandu rwol ewlieni fir-rigward tal-kisba ta’ l-għanijiet enerġetiċi tal-Komunità. F’dan il-
kuntest, iċ-Chairperson tiegħu jeħtieġ ikollu djalogu permanenti u effettiv mal-Parlament.

Emenda 210
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12 imħassar
Il-kompiti tal-Bord tar-Regolaturi 

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu 
jipprovdi opinjoni lid-Direttur qabel l-
adozzjoni ta’ l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, u 8. Barra 
minn hekk, il-Bord tar-Regolaturi, fl-
ambitu tal-kompetenza tiegħu, għandu 
jservi ta’ gwida lid-Direttur fit-twettiq tal-
kompiti tiegħu.
2. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jagħti 
opinjoni dwar il-kandidat li se jinħatar 
bħala Direttur skond l-Artikolu 10(1) u l-
Artikolu 13(2). Il-Bord għandu jibbaża d-
deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta’ tliet 
kwarti tal-membri tiegħu.
3. B’konformità ma’ l-Artikolu 10(4) u l-
Artikolu 14(6) u ma’ l-abbozz tal-baġit 
stabbilit skond l-Artikolu 20(1), il-Bord 
tar-Regolaturi għandu japprova l-
programm ta’ ħidma għall-Aġenzija għas-
sena li ġejja u qabel l-1 ta' Settembru, 
jippreżentah għall-adozzjoni mill-Bord ta’
l-Amministrazzjoni.
4. Il-Bord tar-Regolaturi għandu japprova 
s-sezzjoni indipendenti tar-rapport 
annwali rigward l-attivitajiet regolatorji, 
kif ipprovdut fl-Artikolu 10(10) u fl-
Artikolu 14(8).
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Or. fr

Emenda 211
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jipprovdi 
opinjoni lid-Direttur qabel l-adozzjoni ta’
l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, 
u 8. Barra minn hekk, il-Bord tar-
Regolaturi, fl-ambitu tal-kompetenza 
tiegħu, għandu jservi ta’ gwida lid-Direttur 
fit-twettiq tal-kompiti tiegħu.

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jadotta l-
opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, 
u 8. Barra minn hekk, il-Bord tar-
Regolaturi, fl-ambitu tal-kompetenza 
tiegħu, għandu jservi ta’ gwida lid-Direttur 
fit-twettiq tal-kompiti tiegħu. Id-Direttur 
għandu/ha jwettaq/twettaq il-kompitu 
tiegħu/tagħha skond id-deċiżjonijiet tal-
Bord tar-Regolaturi, li għandu jkun, sa
fejn jidħol ir-regolament, l-unika entità 
ta’ l-Aġenzija li tieħu d-deċiżjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Bord Regolatorju bħala l-unika entità ta’ l-Agenzija li tieħu d-deċiżjonijiet jadotta l-
opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet, li jiġu esegwiti mid-Direttur skond l-
Art. 14(3).

Għandu jkun hemm rwol ċar u definit tal-Bord tar-Regolaturi fil-ħatra tad-Direttur meta 
jitqies li d-Direttur imexxi l-Aġenzija.

Emenda 212
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jipprovdi 
opinjoni lid-Direttur qabel l-adozzjoni ta’
l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jagħti l-
approvazzjoni tiegħu lid-Direttur qabel l-
adozzjoni ta’ l-opinjonijiet, ir-
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deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, 
u 8. Barra minn hekk, il-Bord tar-
Regolaturi, fl-ambitu tal-kompetenza 
tiegħu, għandu jservi ta’ gwida lid-Direttur 
fit-twettiq tal-kompiti tiegħu.

rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, u 8. Barra 
minn hekk, il-Bord tar-Regolaturi, fl-
ambitu tal-kompetenza tiegħu, għandu 
jservi ta’ gwida lid-Direttur fit-twettiq tal-
kompiti tiegħu. Id-Direttur għandu/ha 
jesegwixxi/tesegwixxi l-kompitu 
tiegħu/tagħha skond id-deċiżjonjijiet tal-
Bord tar-Regolaturi, li għandu jkun, sa 
fejn jidħol ir-regolament, l-unika entità 
ta’ l-Aġenzija li tieħu d-deċiżjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Demarkazzjoni tar-responsabilitajiet.

Emenda 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jipprovdi 
opinjoni lid-Direttur qabel l-adozzjoni ta’
l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, 
u 8. Barra minn hekk, il-Bord tar-
Regolaturi, fl-ambitu tal-kompetenza 
tiegħu, għandu jservi ta’ gwida lid-Direttur 
fit-twettiq tal-kompiti tiegħu.

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jagħti l-
approvazzjoni tiegħu lid-Direttur qabel l-
adozzjoni ta’ l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, u 8. Barra 
minn hekk, il-Bord tar-Regolaturi, fl-
ambitu tal-kompetenza tiegħu, għandu 
jservi ta’ gwida lid-Direttur fit-twettiq tal-
kompiti tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija konformi mal-kompiti tad-Direttur deskritti fl-Artikolu 14 ta’ dan ir-
Regolament, b’mod partikolari bil-paragrafu 3 tiegħu li jiddikjara li d-Direttur għandu 
jadotta l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet soġġetti għall-approvazzjoni 
tal-Bord tar-Regolaturi.
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Emenda 214
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jipprovdi 
opinjoni lid-Direttur qabel l-adozzjoni ta’
l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, 
u 8. Barra minn hekk, il-Bord tar-
Regolaturi, fl-ambitu tal-kompetenza 
tiegħu, għandu jservi ta’ gwida lid-Direttur 
fit-twettiq tal-kompiti tiegħu.

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jagħti l-
approvazzjoni tiegħu lid-Direttur qabel l-
adozzjoni ta’ l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, u 8. Barra 
minn hekk, il-Bord tar-Regolaturi, fl-
ambitu tal-kompetenza tiegħu, għandu 
jservi ta’ gwida lid-Direttur fit-twettiq tal-
kompiti tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond kif stipulat fl-Artikolu 14.3, id-Direttur għandu jadotta l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet soġġetti għall-approvazzjoni tal-Bord tar-Regolaturi.

Emenda 215
Anne Laperrouze

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jipprovdi 
opinjoni lid-Direttur qabel l-adozzjoni ta’
l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, 
u 8. Barra minn hekk, il-Bord tar-
Regolaturi, fl-ambitu tal-kompetenza 
tiegħu, għandu jservi ta’ gwida lid-Direttur 
fit-twettiq tal-kompiti tiegħu.

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jagħti l-
approvazzjoni tiegħu lid-Direttur qabel l-
adozzjoni ta’ l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, u 8. Barra 
minn hekk, il-Bord tar-Regolaturi, fl-
ambitu tal-kompetenza tiegħu, għandu 
jservi ta’ gwida lid-Direttur fit-twettiq tal-
kompiti tiegħu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Skond kif stipulat fl-Artikolu 14.3, id-Direttur għandu jadotta l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet soġġetti għall-approvazzjoni tal-Bord tar-Regolaturi.

Emenda 216
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jipprovdi 
opinjoni lid-Direttur qabel l-adozzjoni ta’
l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, 
u 8. Barra minn hekk, il-Bord tar-
Regolaturi, fl-ambitu tal-kompetenza 
tiegħu, għandu jservi ta’ gwida lid-Direttur 
fit-twettiq tal-kompiti tiegħu.

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jagħti l-
approvazzjoni tiegħu lid-Direttur qabel l-
adozzjoni ta’ l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, u 8. Barra 
minn hekk, il-Bord tar-Regolaturi, fl-
ambitu tal-kompetenza tiegħu, għandu 
jservi ta’ gwida lid-Direttur fit-twettiq tal-
kompiti tiegħu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skond kif stipulat fl-Artikolu 14.3, id-Direttur għandu jadotta l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet soġġetti għall-approvazzjoni tal-Bord tar-Regolaturi.

Emenda 217
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jipprovdi 
opinjoni lid-Direttur qabel l-adozzjoni ta’
l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, 
u 8. Barra minn hekk, il-Bord tar-
Regolaturi, fl-ambitu tal-kompetenza 

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jipprovdi 
l-approvazzjoni tiegħu lid-Direttur qabel l-
adozzjoni ta’ l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, u 8. Barra 
minn hekk, il-Bord tar-Regolaturi, fl-
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tiegħu, għandu jservi ta’ gwida lid-Direttur 
fit-twettiq tal-kompiti tiegħu.

ambitu tal-kompetenza tiegħu, għandu 
jservi ta’ gwida lid-Direttur fit-twettiq tal-
kompiti tiegħu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skond kif stipulat fl-Artikolu 14.3, id-Direttur għandu jadotta l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet soġġetti għall-approvazzjoni tal-Bord tar-Regolaturi.

Emenda 218
Lena Ek

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jipprovdi 
opinjoni lid-Direttur qabel l-adozzjoni ta’ l-
opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, 
u 8. Barra minn hekk, il-Bord tar-
Regolaturi, fl-ambitu tal-kompetenza 
tiegħu, għandu jservi ta’ gwida lid-Direttur 
fit-twettiq tal-kompiti tiegħu.

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jipprovdi 
opinjoni skond l-Artikolu 14 (3) lid-
Direttur qabel l-adozzjoni ta’ l-opinjonijiet, 
ir-rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, u 8. Barra 
minn hekk, il-Bord tar-Regolaturi, fl-
ambitu tal-kompetenza tiegħu, għandu 
jservi ta’ gwida lid-Direttur fit-twettiq tal-
kompiti tiegħu.

Or. en

Emenda 219
Nikolaos Vakalis

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jagħti 
opinjoni dwar il-kandidat li se jinħatar 
bħala Direttur skond l-Artikolu 10(1) u l-
Artikolu 13(2). Il-Bord għandu jibbaża d-
deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta’ tliet 

2. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jagħti l-
approvazzjoni tiegħu lill-kandidat biex 
jinħatar Direttur skond l-Artikolu 10(1) u l-
Artikolu 13(2). Il-Bord għandu jibbaża d-
deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta’ tliet 
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kwarti tal-membri tiegħu. kwarti tal-membri tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm rwol ċar u definit għall-Bord tad-Diretturi fil-ħatra tad-Direttur, sakemm 
id-Direttur imexxi l-Aġenzija u jadotta l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
ta’ l-Aġenzija.

Emenda 220
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jagħti
opinjoni dwar il-kandidat li se jinħatar 
bħala Direttur skond l-Artikolu 10(1) u l-
Artikolu 13(2). Il-Bord għandu jibbaża d-
deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta’ tliet 
kwarti tal-membri tiegħu.

2. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jagħti l-
approvazzjoni tiegħu dwar il-kandidat li se 
jinħatar bħala Direttur skond l-
Artikolu 10(1) u l-Artikolu 13(2). Il-Bord 
għandu jibbaża d-deċiżjoni tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Bord Regolatorju bħala l-unika entità ta’ l-Aġenzija li tieħu d-deċiżjonijiet jadotta l-
opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet li jesegwixxi d-Direttur skond l-Art. 
14(3).

Għandu jkun hemm rwol ċar u definit tal-Bord tad-Diretturi fil-ħatra tad-Direttur, sakemm 
id-Direttur imexxi l-Aġenzija.
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Emenda 221
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jagħti 
opinjoni dwar il-kandidat li se jinħatar 
bħala Direttur skond l-Artikolu 10(1) u l-
Artikolu 13(2). Il-Bord għandu jibbaża d-
deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta’ tliet 
kwarti tal-membri tiegħu.

2. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jagħti l-
approvazzjoni tiegħu dwar il-kandidat li se 
jinħatar bħala Direttur skond l-
Artikolu 10(1) u l-Artikolu 13(2). Il-Bord 
għandu jibbaża d-deċiżjoni tiegħu fuq 
maġġoranza ta’ tliet kwarti tal-membri 
tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm rwol ċar u definit tal-Bord tad-Diretturi fil-ħatra tad-Direttur, ladarba d-
Direttur imexxi l-Aġenzija u jadotta l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
ta’ l-Aġenzija.

Emenda 222
Anne Laperrouze

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jagħti 
opinjoni dwar il-kandidat li se jinħatar 
bħala Direttur skond l-Artikolu 10(1) u l-
Artikolu 13(2). Il-Bord għandu jibbaża d-
deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta’ tliet 
kwarti tal-membri tiegħu.

2. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jagħti l-
approvazzjoni tiegħu dwar il-kandidat li se 
jinħatar bħala Direttur skond l-
Artikolu 10(1) u l-Artikolu 13(2). Il-Bord 
għandu jibbaża d-deċiżjoni tiegħu fuq 
maġġoranza ta’ tliet kwarti tal-membri 
tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm rwol ċar u definit għall-Bord tad-Diretturi fil-ħatra tad-Direttur, ladarba 
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d-Direttur imexxi l-Aġenzija u jadotta l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
ta’ l-Aġenzija.

Emenda 223
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jagħti 
opinjoni dwar il-kandidat li se jinħatar
bħala Direttur skond l-Artikolu 10(1) u l-
Artikolu 13(2). Il-Bord għandu jibbaża d-
deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta’ tliet 
kwarti tal-membri tiegħu.

2. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jagħti l-
approvazzjoni tiegħu dwar il-kandidat li 
se jinħatar bħala Direttur skond l-
Artikolu 10(1) u l-Artikolu 13(2). Il-Bord 
għandu jibbaża d-deċiżjoni tiegħu fuq 
maġġoranza ta’ tliet kwarti tal-membri 
tiegħu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm rwol ċar u definit għall-Bord tad-Diretturi fil-ħatra tad-Direttur, ladarba 
d-Direttur imexxi l-Aġenzija u jadotta l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
ta’ l-Aġenzija.

Emenda 224
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jagħti 
opinjoni dwar il-kandidat li se jinħatar
bħala Direttur skond l-Artikolu 10(1) u l-
Artikolu 13(2). Il-Bord għandu jibbaża d-
deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta’ tliet 
kwarti tal-membri tiegħu.

2. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jagħti l-
approvazzjoni tiegħu dwar il-kandidat li 
se jinħatar bħala Direttur skond l-
Artikolu 10(1) u l-Artikolu 13(2). Il-Bord 
għandu jibbaża d-deċiżjoni tiegħu fuq 
maġġoranza ta’ tliet kwarti tal-membri 
tiegħu.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm rwol ċar u definit għall-Bord tad-Diretturi fil-ħatra tad-Direttur, ladarba 
d-Direttur imexxi l-Aġenzija u jadotta l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
ta’ l-Aġenzija.

Emenda 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jagħti 
opinjoni dwar il-kandidat li se jinħatar 
bħala Direttur skond l-Artikolu 10(1) u l-
Artikolu 13(2). Il-Bord għandu jibbaża d-
deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta’ tliet 
kwarti tal-membri tiegħu.

2. Il-Bord tar-Regolaturi għandu 
jipproponi lill-Parlament Ewropew lista 
b’minimu ta’ żewġ kandidati u massimu 
ta’ tliet kandidati għal ħatra ta’ Direttur 
skond l-Artikolu 10(1) u l-Artikolu 13(2). 
Il-Bord għandu jibbaża d-deċiżjoni tiegħu 
fuq maġġoranza ta’ tliet kwarti tal-membri 
tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm bilanċ fil-kompetenzi fi ħdan l-istrutturi attwali ta’ l-Aġenzija l-lista ta’ 
tnejn sa tliet kandidati hija proposta mill-Bord tar-Regolaturi u mhux mill-Kummissjoni. Il-
Parlament Ewropew imbagħad jivvota dwar in-nomina tad-Direttur.

Emenda 226
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13 imħassar
Direttur

1. L-Aġenzija għandha titmexxa mid-
Direttur tagħha, li għandu jaġixxi b’mod 
indipendenti fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu. 
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Bla ħsara għall-kompetenzi rispettivi tal-
Kummissjoni, tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni u tal-Bord tar-
Regolaturi, id-Direttur ma għandu la 
jfittex u lanqas jieħu struzzjonjiet, la minn 
kwalunkwe gvern u lanqas minn 
kwalunkwe entità oħra.
2. Id-Direttur għandu jinħatar mill-Bord 
ta’ l-Amministrazzjoni, abbażi tal-mertu 
kif ukoll tal-ħiliet u l-esperjenza tiegħu, 
minn lista ta’ talanqas żewġ kandidati 
proposti mill-Kummissjoni, u wara li tkun 
saret sejħa għal espressjoni ta’ interess. 
Qabel ma jinħatar, il-kandidat magħżul 
mill-Bord ta’ l-Amministrazzjoni jista’ jiġi 
mistieden jagħmel dikjarazzjoni quddiem
il-kumitat kompetenti tal-Parlament 
Ewropew u jwieġeb mistoqsijiet li 
jagħmlulu l-membri tiegħu.
3. Il-mandat tad-Direttur għandu jkun ta’
ħames snin. Matul id-disa' xhur qabel it-
tmiem ta’ dan il-perjodu, il-Kummissjoni 
għandha tagħmel evalwazzjoni. Fl-
evalwazzjoni l-Kummissjoni għandha 
tevalwa b’mod partikolari:
(a) il-prestazzjoni tad-Direttur,
(b) id-dmirijiet u l-ħtiġijiet ta’ l-Aġenzija 
fis-snin li jkunu ġejjin.
4. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, filwaqt 
li jaġixxi fuq proposta tal-Kummissjoni, u
filwaqt li jqis ir-rapport ta’ evalwazzjoni u 
f'dawk il-każijiet biss fejn ikun 
iġġustifikat mid-dmirijiet u r-rekwiżiti ta’
l-Aġenzija jista’ jestendi l-mandat tad-
Direttur darba għal mhux iktar minn tliet 
snin. 
5. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jinforma lill-Parlament Ewropew dwar l-
intenzjoni tiegħu li jestendi l-mandat tad-
Direttur. Fi żmien xahar qabel l-
estensjoni tal-mandat tiegħu/tagħha, id-
Direttur jista’ jiġi mistieden jagħmel 
dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament u jwieġeb għal 
mistoqsijiet li jagħmlulu l-membri tiegħu 
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6. Jekk il-mandat tiegħu/tagħha ma jiġix 
estiż, id-Direttur għandu/għandha 
jibqa’/tibqa’ fil-kariga sal-ħatra tas-
suċċessur tiegħu/tagħha.
7. Id-Direttur jista’ jitneħħa mill-karigu 
tiegħu biss permezz ta’ deċiżjoni tal-Bord 
ta’ l-Amministrazzjoni, wara li dan ikun 
ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi. Il-
Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu jasal 
għad-deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta’
tliet kwarti tal-membri tiegħu. 
8. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu jitolbu d-Direttur iressaq rapport 
dwar il-qadi ta’ dmirijietu.

Or. fr

Emenda 227
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija għandha titmexxa mid-
Direttur tagħha, li għandu jaġixxi b’mod 
indipendenti fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu. 
Bla ħsara għall-kompetenzi rispettivi tal-
Kummissjoni, tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni u tal-Bord tar-
Regolaturi, id-Direttur ma għandu la jfittex 
u lanqas jieħu struzzjonjiet, la minn 
kwalunkwe gvern u lanqas minn 
kwalunkwe entità oħra.

1. L-Aġenzija għandha titmexxa mid-
Direttur tagħha, li għandu jaġixxi skond id-
deċiżjonijiet adottati mill-Bord tar-
Regolaturi. Bla ħsara għall-kompetenzi 
rispettivi tal-Kummissjoni, tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni u tal-Bord tar-
Regolaturi, id-Direttur ma għandu la jfittex 
u lanqas jieħu struzzjonjiet mill-
Kummissjoni, la minn kwalunkwe gvern u 
lanqas minn kwalunkwe entità oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttur għandu/ha jesegwixxi/tesegwixxi l-kompiti tiegħu/tagħha skond id-deċiżjonijiet 
adottati mill-Bord tar-Regolaturi, li għandu jkun l-unika entità ta’ l-Aġenzija li tieħu d-
deċiżjonijiet, għal kwistjonijiet regolatorji. Għandu jkun iċċarat li d-Direttur m’għandux 
jitlob jew jaċċetta kwalunkwe struzzjoni anki mill-Kummissjoni.
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Emenda 228
Anne Laperrouze

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija għandha titmexxa mid-
Direttur tagħha, li għandu jaġixxi b’mod 
indipendenti fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu. 
Bla ħsara għall-kompetenzi rispettivi tal-
Kummissjoni, tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni u tal-Bord tar-
Regolaturi, id-Direttur ma għandu la jfittex 
u lanqas jieħu struzzjonjiet, la minn 
kwalunkwe gvern u lanqas minn 
kwalunkwe entità oħra.

1. L-Aġenzija għandha titmexxa mid-
Direttur tagħha, li għandu jaġixxi skond id-
deċiżjonijiet adottati mill-Bord tar-
Regolaturi. Bla ħsara għall-kompetenzi 
rispettivi tal-Kummissjoni, tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni u tal-Bord tar-
Regolaturi, id-Direttur ma għandu la jfittex 
u lanqas jieħu struzzjonjiet, la minn 
kwalunkwe gvern u lanqas minn 
kwalunkwe entità oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttur għandu/ha jesegwixxi/tesegwixxi l-kompiti tiegħu/tagħha skond id-deċiżjonijiet 
adottati mill-Bord tar-Regolaturi, li għandu jkun l-unika entità ta’ l-Aġenzija li tieħu d-
deċiżjonijiet, għal kwistjonijiet regolatorji.

Emenda 229
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija għandha titmexxa mid-
Direttur tagħha, li għandu jaġixxi b’mod 
indipendenti fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu. 
Bla ħsara għall-kompetenzi rispettivi tal-
Kummissjoni, tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni u tal-Bord tar-
Regolaturi, id-Direttur ma għandu la jfittex 
u lanqas jieħu struzzjonjiet, la minn 
kwalunkwe gvern u lanqas minn 

1. L-Aġenzija għandha titmexxa mid-
Direttur tagħha, li għandu jaġixxi skond id-
deċiżjonijiet adottati mill-Bord tar-
Regolaturi. Bla ħsara għall-kompetenzi 
rispettivi tal-Kummissjoni, tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni u tal-Bord tar-
Regolaturi, id-Direttur ma għandu la jfittex 
u lanqas jieħu struzzjonjiet, la minn 
kwalunkwe gvern u lanqas minn 
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kwalunkwe entità oħra. kwalunkwe entità oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttur għandu/ha jesegwixxi/tesegwixxi l-kompiti tiegħu/tagħha skond id-deċiżjonijiet 
adottati mill-Bord tar-Regolaturi, li għandu jkun l-unika entità ta’ l-Aġenzija li tieħu d-
deċiżjonijiet, għal kwistjonijiet regolatorji.

Emenda 230
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija għandha titmexxa mid-
Direttur tagħha, li għandu jaġixxi b’mod 
indipendenti fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu. 
Bla ħsara għall-kompetenzi rispettivi tal-
Kummissjoni, tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni u tal-Bord tar-
Regolaturi, id-Direttur ma għandu la jfittex 
u lanqas jieħu struzzjonjiet, la minn 
kwalunkwe gvern u lanqas minn 
kwalunkwe entità oħra.

1. L-Aġenzija għandha titmexxa mid-
Direttur tagħha, li għandu jaġixxi skond id-
deċiżjonijiet adottati mill-Bord tar-
Regolaturi. Bla ħsara għall-kompetenzi 
rispettivi tal-Kummissjoni, tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni u tal-Bord tar-
Regolaturi, id-Direttur ma għandu la jfittex 
u lanqas jieħu struzzjonjiet, la minn 
kwalunkwe gvern u lanqas minn 
kwalunkwe entità oħra.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-Direttur għandu/ha jesegwixxi/tesegwixxi l-kompiti tiegħu/tagħha skond id-deċiżjonijiet 
adottati mill-Bord tar-Regolaturi, li għandu jkun l-unika entità ta’ l-Aġenzija li tieħu d-
deċiżjonijiet, għal kwistjonijiet regolatorji.
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Emenda 231
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija għandha titmexxa mid-
Direttur tagħha, li għandu jaġixxi b’mod 
indipendenti fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu. 
Bla ħsara għall-kompetenzi rispettivi tal-
Kummissjoni, tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni u tal-Bord tar-
Regolaturi, id-Direttur ma għandu la jfittex 
u lanqas jieħu struzzjonjiet, la minn 
kwalunkwe gvern u lanqas minn 
kwalunkwe entità oħra.

1. L-Aġenzija għandha titmexxa mid-
Direttur tagħha, li għandu jaġixxi skond id-
deċiżjonijiet adottati mill-Bord tar-
Regolaturi. Bla ħsara għall-kompetenzi 
rispettivi tal-Kummissjoni, tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni u tal-Bord tar-
Regolaturi, id-Direttur ma għandu la jfittex 
u lanqas jieħu struzzjonjiet, la minn 
kwalunkwe gvern u lanqas minn 
kwalunkwe entità oħra.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-Direttur għandu/ha jesegwixxi/tesegwixxi l-kompiti tiegħu/tagħha skond id-deċiżjonijiet 
adottati mill-Bord tar-Regolaturi, li għandu jkun l-unika entità ta’ l-Aġenzija li tieħu d-
deċiżjonijiet, għal kwistjonijiet regolatorji.

Emenda 232
Lena Ek

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija għandha titmexxa mid-
Direttur tagħha, li għandu jaġixxi b’mod 
indipendenti fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu. 
Bla ħsara għall-kompetenzi rispettivi tal-
Kummissjoni, tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni u tal-Bord tar-
Regolaturi, id-Direttur ma għandu la jfittex 
u lanqas jieħu struzzjonjiet, la minn 
kwalunkwe gvern u lanqas minn 
kwalunkwe entità oħra.

1. L-Aġenzija għandha titmexxa mid-
Direttur tagħha, li għandu jaġixxi skond l-
opinjonijiet tal-Bord tar-Regolaturi. Bla 
ħsara għall-kompetenzi rispettivi tal-Bord 
ta’ l-Amministrazzjoni u tal-Bord tar-
Regolaturi dwar il-kompiti tad-Direttur,
id-Direttur ma għandu la jfittex u lanqas 
jieħu struzzjonjiet, la minn kwalunkwe 
gvern u lanqas minn kwalunkwe entità 
oħra.
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Or. en

Emenda 233
Lena Ek

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Direttur għandu jinħatar mill-Bord ta’
l-Amministrazzjoni, abbażi tal-mertu kif 
ukoll tal-ħiliet u l-esperjenza tiegħu, minn
lista ta’ mill-anqas żewġ kandidati proposti 
mill-Kummissjoni, u wara li tkun saret 
sejħa għal espressjoni ta’ interess. Qabel 
ma jinħatar, il-kandidat magħżul mill-Bord 
ta’ l-Amministrazzjoni jista’ jiġi mistieden 
jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament Ewropew u 
jwieġeb mistoqsijiet li jagħmlulu l-membri 
tiegħu.

2. Id-Direttur għandu jinħatar mill-Bord ta’
l-Amministrazzjoni wara l-approvazzjoni 
tal-Bord tar-Regolaturi, abbażi tal-mertu 
kif ukoll tal-ħiliet u l-esperjenza tiegħu, 
minn lista ta’ mill-anqas tliet kandidati 
proposti mill-Kummissjoni, u wara li tkun 
saret sejħa pubblika għal espressjoni ta’
interess. Qabel ma jinħatar, il-kandidat 
magħżul mill-Bord ta’ l-Amministrazzjoni 
jista’ jiġi mistieden jagħmel dikjarazzjoni 
quddiem il-kumitat kompetenti tal-
Parlament Ewropew u jwieġeb mistoqsijiet 
li jagħmlulu l-membri tiegħu.

Or. en

Emenda 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Direttur għandu jinħatar mill-Bord ta’
l-Amministrazzjoni, abbażi tal-mertu kif 
ukoll tal-ħiliet u l-esperjenza tiegħu, minn
lista ta’ mill-anqas żewġ kandidati proposti 
mill-Kummissjoni, u wara li tkun saret 
sejħa għal espressjoni ta’ interess. Qabel 
ma jinħatar, il-kandidat magħżul mill-
Bord ta’ l-Amministrazzjoni jista’ jiġi 
mistieden jagħmel dikjarazzjoni quddiem 
il-kumitat kompetenti tal-Parlament 
Ewropew u jwieġeb mistoqsijiet li 

2. Id-Direttur għandu jinħatar mill-
Parlament Ewropew, abbażi tal-mertu kif 
ukoll tal-ħiliet u l-esperjenza tiegħu 
rigward is-settur ta’ l-enerġija, minn lista 
ta’ mill-anqas żewġ kandidati sa massimu 
ta’ tliet kandidati proposti mill-Bord tar-
Regolaturi wara li tkun saret sejħa għal 
espressjoni ta' interess.
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jagħmlulu l-membri tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm bilanċ fil-poteri fi ħdan l-istrutturi attwali ta’ l-Aġenzija l-lista ta’ tnejn sa 
tliet kandidati huwa propost mill-Bord tar-Regolaturi u mhux mill-Kummissjoni. Il-Parlament 
Ewropew imbagħad jivvota dwar in-nomina tad-Direttur.

Emenda 235
Anni Podimata

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Direttur għandu jinħatar mill-Bord ta’
l-Amministrazzjoni, abbażi tal-mertu kif 
ukoll tal-ħiliet u l-esperjenza tiegħu, minn
lista ta’ mill-anqas żewġ kandidati proposti 
mill-Kummissjoni, u wara li tkun saret 
sejħa għal espressjoni ta’ interess. Qabel 
ma jinħatar, il-kandidat magħżul mill-Bord 
ta’ l-Amministrazzjoni jista’ jiġi mistieden 
jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament Ewropew u 
jwieġeb mistoqsijiet li jagħmlulu l-membri 
tiegħu.

2. Id-Direttur għandu jinħatar mill-Bord ta’
l-Amministrazzjoni, abbażi tal-mertu kif 
ukoll tal-ħiliet u l-esperjenza tiegħu 
rigward is-settur ta’ l-enerġija, minn lista 
ta’ mill-anqas żewġ kandidati proposti 
mill-Kummissjoni, u wara li tkun saret 
sejħa għal espressjoni ta’ interess u wara li 
tintalab l-approvazzjoni tal-Bord tar-
Regolaturi. Qabel ma jinħatar, il-kandidat 
magħżul mill-Bord ta' l-Amministrazzjoni 
jista’ jiġi mistieden jagħmel dikjarazzjoni 
quddiem il-kumitat kompetenti tal-
Parlament Ewropew u jwieġeb mistoqsijiet 
li jagħmlulu l-membri tiegħu.

Or. en

Emenda 236
Dragoş Florin David

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Direttur għandu jinħatar mill-Bord ta’
l-Amministrazzjoni, abbażi tal-mertu kif 

(2) Id-Direttur għandu jinħatar mill-Bord 
ta’ l-Amministrazzjoni, abbażi tal-mertu 
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ukoll tal-ħiliet u l-esperjenza tiegħu, minn
lista ta’ mill-anqas żewġ kandidati proposti 
mill-Kummissjoni, u wara li tkun saret 
sejħa għal espressjoni ta’ interess. Qabel 
ma jinħatar, il-kandidat magħżul mill-Bord 
ta’ l-Amministrazzjoni jista’ jiġi mistieden 
jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament Ewropew u 
jwieġeb mistoqsijiet li jagħmlulu l-membri 
tiegħu.

kif ukoll tal-ħiliet u l-esperjenza tiegħu fis-
settur ta’ l-enerġija, minn lista ta’ mill-
anqas żewġ kandidati proposti mill-
Kummissjoni,  wara l-parir tal-Bord tar-
Regolaturi. Qabel ma jinħatar, il-kandidat 
magħżul mill-Bord ta’ l-Amministrazzjoni 
jista’ jiġi mistieden jagħmel dikjarazzjoni 
quddiem il-kumitat kompetenti tal-
Parlament Ewropew u jwieġeb mistoqsijiet 
li jagħmlulu l-membri tiegħu.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Il-Bord tar-Regolaturi ta’ l-Enerġija huwa fl-aħjar pożizzjoni biex jivverifika l-esperjenza u l-
ħiliet tal-kandidati mill-qasam ta’ l-enerġija li qed japplikaw għall-ħatra ta’ Direttur ta’ l-
Aġenzija.

Emenda 237
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Direttur għandu jinħatar mill-Bord ta’
l-Amministrazzjoni, abbażi tal-mertu kif 
ukoll tal-ħiliet u l-esperjenza tiegħu, minn
lista ta’ mill-anqas żewġ kandidati proposti 
mill-Kummissjoni, u wara li tkun saret 
sejħa għal espressjoni ta’ interess. Qabel 
ma jinħatar, il-kandidat magħżul mill-Bord 
ta’ l-Amministrazzjoni jista’ jiġi mistieden 
jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament Ewropew u 
jwieġeb mistoqsijiet li jagħmlulu l-membri 
tiegħu.

2. Id-Direttur għandu jinħatar mill-Bord ta’
l-Amministrazzjoni, abbażi tal-mertu kif 
ukoll tal-ħiliet u l-esperjenza tiegħu, minn
lista ta’ mill-anqas żewġ kandidati proposti 
mill-Kummissjoni, u wara li tkun saret 
sejħa għal espressjoni ta’ interess u wara li 
tintalab l-approvazzjoni tal-Bord tar-
Regolaturi. Qabel ma jinħatar, il-kandidat 
magħżul mill-Bord ta’ l-Amministrazzjoni 
jista’ jiġi mistieden jagħmel dikjarazzjoni 
quddiem il-kumitat kompetenti tal-
Parlament Ewropew u jwieġeb mistoqsijiet 
li jagħmlulu l-membri tiegħu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm rwol definit b’mod ċar tal-Bord tar-Regolaturi fil-ħatra tad-Direttur 
ladarba dan imexxi l-Aġenzija.

Emenda 238
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Direttur għandu jinħatar mill-Bord ta’
l-Amministrazzjoni, abbażi tal-mertu kif
ukoll tal-ħiliet u l-esperjenza tiegħu, minn
lista ta’ mill-anqas żewġ kandidati proposti 
mill-Kummissjoni, u wara li tkun saret 
sejħa għal espressjoni ta’ interess. Qabel 
ma jinħatar, il-kandidat magħżul mill-Bord 
ta’ l-Amministrazzjoni jista’ jiġi mistieden
jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament Ewropew u 
jwieġeb mistoqsijiet li jagħmlulu l-membri 
tiegħu.

2. Id-Direttur għandu jinħatar mill-Bord ta’
l-Amministrazzjoni, abbażi tal-ħiliet u l-
esperjenza tiegħu, minn lista ta’ mill-anqas 
ħames kandidati proposti mill-
Kummissjoni, u wara li tkun saret sejħa 
għal espressjoni ta’ interess. Qabel ma 
jinħatar, il-kandidat magħżul mill-Bord ta’
l-Amministrazzjoni għandu jagħmel 
dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament Ewropew u 
jwieġeb mistoqsijiet li jagħmlulu l-membri 
tiegħu. Il-Parlament Ewropew jista’ 
jqiegħed veto fuq il-ħatra tal-kandidat.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Biex jissaħħaħ kemm ir-rwol tal-Parlament Ewropew kif ukoll l-indipendenza ta’ l-aġenzija.

Emenda 239
Lena Ek

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafi 3 - 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-mandat tad-Direttur għandu jkun ta’ 
ħames snin. Matul id-disa’ xhur qabel it-
tmiem ta’ dan il-perjodu, il-Kummissjoni 

3. Il-mandat tad-Direttur għandu jkun ta’
ħames snin. Matul id-disa’ xhur qabel it-
tmiem ta’ dan il-perjodu, il-Kummissjoni 
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għandha tagħmel evalwazzjoni. Fl-
evalwazzjoni l-Kummissjoni għandha 
tevalwa b’mod partikolari:

għandha tagħmel evalwazzjoni. Fl-
evalwazzjoni l-Kummissjoni għandha 
tevalwa b’mod partikolari:

(e) il-prestazzjoni tad-Direttur; (e) il-prestazzjoni tad-Direttur;

(f) id-dmirijiet u l-ħtiġijiet ta' l-Aġenzija 
fis-snin li jkunu ġejjin. 

(f) id-dmirijiet u l-ħtiġijiet ta’ l-Aġenzija 
fis-snin li jkunu ġejjin.

4. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, filwaqt 
li jaġixxi fuq proposta tal-Kummissjoni, u 
filwaqt li jqis ir-rapport ta’ evalwazzjoni u 
f’dawk il-każijiet biss fejn ikun iġġustifikat
mid-dmirijiet u r-rekwiżiti ta’ l-Aġenzija 
jista’ jestendi l-mandat tad-Direttur darba 
għal mhux iktar minn tliet snin.

4. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, filwaqt li 
jaġixxi fuq proposta tal-Kummissjoni, u 
filwaqt li jqis ir-rapport ta’ evalwazzjoni u 
l-opinjoni tal-Bord tar-Regolaturi dwar 
din l-evalwazzjoni u f’dawk il-każijiet biss 
fejn ikun iġġustifikat mid-dmirijiet u r-
rekwiżiti ta’ l-Aġenzija jista’ jestendi l-
mandat tad-Direttur darba għal mhux iktar
minn tliet snin.

Or. en

Emenda 240
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, filwaqt 
li jaġixxi fuq proposta tal-Kummissjoni, u 
filwaqt li jqis ir-rapport ta’ evalwazzjoni u 
f’dawk il-każijiet biss fejn ikun 
iġġustifikat mid-dmirijiet u r-rekwiżiti ta’ 
l-Aġenzija jista’ jestendi l-mandat tad-
Direttur darba għal mhux iktar minn tliet 
snin.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Biex tissaħħaħ l-indipendenza ta’ l-aġenzija.
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Emenda 241
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, filwaqt 
li jaġixxi fuq proposta tal-Kummissjoni, u 
filwaqt li jqis ir-rapport ta’ evalwazzjoni u 
f’dawk il-każijiet biss fejn ikun iġġustifikat
mid-dmirijiet u r-rekwiżiti ta’ l-Aġenzija 
jista’ jestendi l-mandat tad-Direttur darba 
għal mhux iktar minn tliet snin.

4. Il-Parlament Ewropew, wara li 
jikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi u l-
Bord ta’ l-Amministrazzjoni, filwaqt li jqis 
ir-rapport ta’ evalwazzjoni u f’dawk il-
każijiet biss fejn ikun iġġustifikat mid-
dmirijiet u r-rekwiżiti ta’ l-Aġenzija jista’
jestendi l-mandat tad-Direttur darba għal 
mhux iktar minn tliet snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew jista’ jestendi darba l-mandat tad-Direttur wara li jikkonsulta mal-
Bord ta’ l-Amministrazzjoni u l-Bord tar-Regolaturi. Ir-rapport ta’ evalwazzjoni tal-
Kummissjoni għandu jikkunsidra wkoll meta għandha tittieħed deċiżjoni bħal din.

Emenda 242
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, filwaqt li 
jaġixxi fuq proposta tal-Kummissjoni, u 
filwaqt li jqis ir-rapport ta’ evalwazzjoni u 
f’dawk il-każijiet biss fejn ikun iġġustifikat
mid-dmirijiet u r-rekwiżiti ta’ l-Aġenzija 
jista’ jestendi l-mandat tad-Direttur darba 
għal mhux iktar minn tliet snin.

4. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, filwaqt li 
jaġixxi fuq proposta tal-Kummissjoni, u 
wara li jkun ikkonsulta u ta l-akbar 
konsiderazzjoni lill-opinjoni tal-Bord tar-
Regolaturi, filwaqt li jqis ir-rapport ta’ 
evalwazzjoni u f’dawk il-każijiet biss fejn 
ikun iġġustifikat mid-dmirijiet u r-rekwiżiti 
ta’ l-Aġenzija jista’ jestendi l-mandat tad-
Direttur darba għal mhux iktar minn tliet 
snin.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Bord tar-Regolaturi għandu jkun ikkonsultat għall-estensjoni tal-mandat tad-Direttur u t-
tneħħija possibbli tad-Direttur.

Emenda 243
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, filwaqt li 
jaġixxi fuq proposta tal-Kummissjoni, u 
filwaqt li jqis ir-rapport ta’ evalwazzjoni u 
f’dawk il-każijiet biss fejn ikun iġġustifikat
mid-dmirijiet u r-rekwiżiti ta’ l-Aġenzija 
jista’ jestendi l-mandat tad-Direttur darba 
għal mhux iktar minn tliet snin.

4. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, filwaqt li 
jaġixxi fuq proposta tal-Kummissjoni, u 
wara li jkun ikkonsulta u ta l-akbar 
konsiderazzjoni lill-opinjoni tal-Bord tar-
Regolaturi, filwaqt li jqis ir-rapport ta’ 
evalwazzjoni u f’dawk il-każijiet biss fejn 
ikun iġġustifikat mid-dmirijiet u r-rekwiżiti 
ta’ l-Aġenzija jista’ jestendi l-mandat tad-
Direttur darba għal mhux iktar minn tliet 
snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Bord tar-Regolaturi għandu jkun ikkonsultat għall-estensjoni tal-mandat tad-Direttur.

Emenda 244
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, filwaqt li 
jaġixxi fuq proposta tal-Kummissjoni, u 
filwaqt li jqis ir-rapport ta’ evalwazzjoni u 
f’dawk il-każijiet biss fejn ikun iġġustifikat
mid-dmirijiet u r-rekwiżiti ta’ l-Aġenzija 
jista’ jestendi l-mandat tad-Direttur darba 

4. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, filwaqt li 
jaġixxi fuq proposta tal-Kummissjoni, u 
wara li jkun ikkonsulta u ta l-akbar 
konsiderazzjoni lill-opinjoni tal-Bord tar-
Regolaturi, filwaqt li jqis ir-rapport ta’ 
evalwazzjoni u f’dawk il-każijiet biss fejn 
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għal mhux iktar minn tliet snin. ikun iġġustifikat mid-dmirijiet u r-rekwiżiti 
ta’ l-Aġenzija jista’ jestendi l-mandat tad-
Direttur darba għal mhux iktar minn tliet 
snin.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Bord tar-Regolaturi għandu jkun ikkonsultat dwar l-estensjoni tal-mandat tad-Direttur.

Emenda 245
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, filwaqt li 
jaġixxi fuq proposta tal-Kummissjoni, u 
filwaqt li jqis ir-rapport ta’ evalwazzjoni u 
f’dawk il-każijiet biss fejn ikun iġġustifikat
mid-dmirijiet u r-rekwiżiti ta’ l-Aġenzija 
jista’ jestendi l-mandat tad-Direttur darba 
għal mhux iktar minn tliet snin.

4. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, filwaqt li 
jaġixxi fuq proposta tal-Kummissjoni, u 
wara li jkun ikkonsulta u ta l-akbar 
konsiderazzjoni lill-opinjoni tal-Bord tar-
Regolaturi, filwaqt li jqis ir-rapport ta’ 
evalwazzjoni u f’dawk il-każijiet biss fejn 
ikun iġġustifikat mid-dmirijiet u r-rekwiżiti 
ta’ l-Aġenzija jista’ jestendi l-mandat tad-
Direttur darba għal mhux iktar minn tliet 
snin.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Bord tar-Regolaturi għandu jkun ikkonsultat dwar l-estensjoni tal-mandat tad-Direttur.
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Emenda 246
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni għandu 
jinforma lill-Parlament Ewropew dwar l-
intenzjoni tiegħu li jestendi l-mandat tad-
Direttur. Fi żmien xahar qabel l-
estensjoni tal-mandat tiegħu/tagħha, id-
Direttur jista’ jiġi mistieden jagħmel 
dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament u jwieġeb għal 
mistoqsijiet li jagħmlulu l-membri tiegħu.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Biex tissaħħaħ l-indipendenza ta’ l-aġenzija.

Emenda 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni għandu 
jinforma lill-Parlament Ewropew dwar l-
intenzjoni tiegħu li jestendi l-mandat tad-
Direttur. Fi żmien xahar qabel l-
estensjoni tal-mandat tiegħu/tagħha, id-
Direttur jista’ jiġi mistieden jagħmel 
dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament u jwieġeb għal 
mistoqsijiet li jagħmlulu l-membri tiegħu.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa l-kompitu tal-Parlament Ewropew li jiddeċiedi dwar l-estensjoni tal-mandat tad-
Direttur wara li jikkonsulta mal-Bord ta’ l-Amministrazzjoni u l-Bord tar-Regolaturi.

Emenda 248
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jekk il-mandat tiegħu/tagħha ma jiġix 
estiż, id-Direttur għandu/għandha 
jibqa’/tibqa’ fil-kariga sal-ħatra tas-
suċċessur tiegħu/tagħha.

6. Id-Direttur għandu/għandha jibqa’/tibqa’
fil-kariga sal-ħatra tas-suċċessur 
tiegħu/tagħha.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Biex tissaħħaħ il-kredibilità ta’ l-Aġenzija.

Emenda 249
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Id-Direttur jista’ jitneħħa mill-kariga
tiegħu biss permezz ta’ deċiżjoni tal-Bord 
ta’ l-Amministrazzjoni, wara li dan ikun 
ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi. Il-
Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu jasal 
għad-deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta’
tliet kwarti tal-membri tiegħu.

7. Id-Direttur jista’ jitneħħa mill-kariga 
tiegħu biss permezz ta’ deċiżjoni tal-
Parlament Ewropew, wara li dan ikun 
ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi. Il-
Parlament Ewropew għandu jasal għad-
deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta’ tliet 
kwarti tal-membri tiegħu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa l-kompitu tal-Parlament Ewropew li jiddeċiedi dwar it-tneħħija tad-Direttur wara l-
kunsens mill-Bord tar-Regolaturi. Din id-deċiżjoni tittieħed fuq maġġoranza ta’ żewġ terzi 
biss.

Emenda 250
Anni Podimata

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Id-Direttur jista’ jitneħħa mill-kariga 
tiegħu biss permezz ta’ deċiżjoni tal-Bord 
ta’ l-Amministrazzjoni, wara li dan ikun 
ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi. Il-
Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu jasal 
għad-deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta’
tliet kwarti tal-membri tiegħu.

7. Id-Direttur jista’ jitneħħa mill-kariga
tiegħu biss permezz ta’ deċiżjoni tal-Bord 
ta’ l-Amministrazzjoni, wara l-kunsens 
tal-Bord tar-Regolaturi. Il-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandu jasal għad-
deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta’ tliet 
kwarti tal-membri tiegħu.

Or. en

Emenda 251
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Id-Direttur jista’ jitneħħa mill-kariga
tiegħu biss permezz ta’ deċiżjoni tal-Bord 
ta’ l-Amministrazzjoni, wara li dan ikun 
ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi. Il-
Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu jasal 
għad-deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta’
tliet kwarti tal-membri tiegħu.

7. Id-Direttur jista’ jitneħħa mill-kariga 
tiegħu biss permezz ta’ deċiżjoni tal-Bord 
ta’ l-Amministrazzjoni, wara l-kunsens 
tal-Bord tar-Regolaturi. Il-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandu jasal għad-
deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta’ tliet 
kwarti tal-membri tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Bord tar-Regolaturi għandu jkun ikkonsultat għall-estensjoni tal-mandat tad-Direttur u 
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dwar it-tneħħija possibbli tad-Direttur.

Emenda 252
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Id-Direttur jista’ jitneħħa mill-kariga 
tiegħu biss permezz ta’ deċiżjoni tal-Bord 
ta’ l-Amministrazzjoni, wara li dan ikun 
ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi. Il-
Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu jasal 
għad-deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta’
tliet kwarti tal-membri tiegħu.

7. Id-Direttur jista’ jitneħħa mill-kariga 
tiegħu biss permezz ta’ deċiżjoni tal-Bord 
ta’ l-Amministrazzjoni, wara l-kunsens 
tal-Bord tar-Regolaturi. Il-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandu jasal għad-
deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta’ tliet 
kwarti tal-membri tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jistipula l-ħtieġa li l-Bord tar-Regolaturi jagħti l-kunsens tiegħu qabel il-ħatra tad-
Direttur. Bl-istess mod dan għandu japplika għat-tneħħija tiegħu mill-ħatra.

Emenda 253
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Id-Direttur jista’ jitneħħa mill-kariga 
tiegħu biss permezz ta’ deċiżjoni tal-Bord 
ta’ l-Amministrazzjoni, wara li dan ikun 
ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi. Il-
Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu jasal 
għad-deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta’
tliet kwarti tal-membri tiegħu.

7. Id-Direttur jista’ jitneħħa mill-kariga 
tiegħu biss permezz ta’ deċiżjoni tal-Bord 
ta’ l-Amministrazzjoni, bil-kunsens minn 
qabel tal-Bord tar-Regolaturi. Il-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandu jasal għad-
deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta’ tliet 
kwarti tal-membri tiegħu.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Emenda preċedenti stipulat li l-Bord tar-Regolaturi għandu jagħti l-approvazzjoni tiegħu 
qabel il-ħatra tad-Direttur; l-istess għandu japplika għat-tneħħija tiegħu/tagħha mill-ħatra.

Emenda 254
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Id-Direttur jista’ jitneħħa mill-kariga 
tiegħu biss permezz ta’ deċiżjoni tal-Bord 
ta’ l-Amministrazzjoni, wara li dan ikun 
ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi. Il-
Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu jasal 
għad-deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta’
tliet kwarti tal-membri tiegħu.

7. Id-Direttur jista’ jitneħħa mill-kariga 
tiegħu biss permezz ta’ deċiżjoni tal-Bord 
ta’ l-Amministrazzjoni, bil-kunsens minn 
qabel tal-Bord tar-Regolaturi. Il-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandu jasal għad-
deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta’ tliet 
kwarti tal-membri tiegħu.

Or. de

Ġustfikazzjoni

Emenda preċedenti stipulat li l-Bord tar-Regolaturi għandu jagħti l-approvazzjoni tiegħu 
qabel il-ħatra tad-Direttur; l-istess għandu japplika għat-tneħħija tiegħu/tagħha mill-ħatra.

Emenda 255
Lena Ek

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Id-Direttur jista’ jitneħħa mill-kariga 
tiegħu biss permezz ta’ deċiżjoni tal-Bord 
ta’ l-Amministrazzjoni, wara li dan ikun 
ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi. Il-
Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu jasal 
għad-deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta’
tliet kwarti tal-membri tiegħu.

7. Id-Direttur jista’ jitneħħa mill-kariga 
tiegħu biss permezz ta’ deċiżjoni tal-Bord 
ta’ l-Amministrazzjoni, wara l-kunsens 
tal-Bord tar-Regolaturi. Il-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandu jasal għad-
deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta’ tliet 
kwarti tal-membri tiegħu.
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Or. en

Emenda 256
Nikolaos Vakalis

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Id-Direttur jista’ jitneħħa mill-kariga 
tiegħu biss permezz ta’ deċiżjoni tal-Bord 
ta’ l-Amministrazzjoni, wara li dan ikun 
ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi. Il-
Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu jasal 
għad-deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta’
tliet kwarti tal-membri tiegħu.

7. Id-Direttur jista’ jitneħħa mill-kariga 
tiegħu biss permezz ta’ deċiżjoni tal-Bord 
ta’ l-Amministrazzjoni, bl-approvazzjoni 
tal-Bord tar-Regolaturi. Il-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandu jasal għad-
deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta’ tliet 
kwarti tal-membri tiegħu.

Or. en

Ġustfikazzjoni

Għandu jkun hemm rwol definit b’mod ċar għall-Bord tar-Regolaturi fit-tneħħija tad-
Direttur, ladarba d-Direttur imexxi l-Aġenzija u jadotta l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet ta’ l-Aġenzija.

Emenda 257
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Id-Direttur jista’ jitneħħa mill-kariga 
tiegħu biss permezz ta’ deċiżjoni tal-Bord 
ta’ l-Amministrazzjoni, wara li dan ikun 
ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi. Il-
Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu jasal 
għad-deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta’
tliet kwarti tal-membri tiegħu.

7. Id-Direttur jista’ jitneħħa mill-kariga 
tiegħu biss permezz ta’ deċiżjoni tal-Bord 
ta’ l-Amministrazzjoni, wara li dan ikun 
ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi. Il-
Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu jasal 
għad-deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza li 
tinkludi tliet kwarti tal-voti tiegħu. 

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun assigurata konsistenza ma’ emenda preċedenti.

Emenda 258
Dragoş Florin David

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Id-Direttur jista’ jitneħħa mill-kariga 
tiegħu biss permezz ta’ deċiżjoni tal-Bord 
ta’ l-Amministrazzjoni, wara li dan ikun 
ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi. Il-
Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu jasal 
għad-deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta’
tliet kwarti tal-membri tiegħu.

(7) Id-Direttur jista’ jitneħħa mill-kariga 
tiegħu biss permezz ta’ deċiżjoni tal-Bord 
ta’ l-Amministrazzjoni, wara li dan ikun 
ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi. Il-
Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu jasal 
għad-deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta’
żewġ terzi tal-membri preżenti.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Artikolu 9(4) jiddikjara li deċiżjonijiet tal-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandhom jiġu 
adottati fuq maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri preżenti.

Emenda 259
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu jitolbu d-Direttur iressaq rapport 
dwar il-qadi ta’ dmirijietu.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Art. 13(8) huwa mħassar hekk kif il-kontabilità ta’ l-Aġenzija hija assigurata permezz ta’ l-
Art. 11(6) (ġdid).

Emenda 260
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14 Imħassar
Il-kompiti tad-Direttur

1. Id-Direttur għandu jirrappreżenta lill-
Aġenzija, u għandu jkun responsabbli 
mit-tmexxija tagħha.
2. Id-Direttur għandu jħejji l-ħidma tal-
Bord ta’ l-Amministrazzjoni. Huwa/Hija 
għandu(ha) jagħti/tagħti sehmu(ha) fil-
ħidma tal-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, 
mingħajr ma jkollu(ha) dritt għall-vot.
3. Id-Direttur jadotta l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, u 8, soġġett 
għall-approvazzjoni tal-Bord tar-
Regolaturi. 
4. Id-Direttur għandu jkun responsabbli 
mill-implimentazzjoni tal-programm ta’ 
ħidma annwali ta’ l-Aġenzija, taħt il-
gwida tal-Bord tar-Regolaturi u taħt il-
kontroll amministrattiv tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni.
5. Id-Direttur għandu jieħu l-passi kollha 
meħtieġa, speċjalment l-adozzjoni ta’
istruzzjonijiet amministrattivi interni u l-
pubblikazzjoni ta’ notifiki, sabiex jiġi 
żgurat il-funzjonament tajjeb ta’ l-
Aġenzija skond dan ir-Regolament.
6. Kull sena d-Direttur għandu jħejji l-
abbozz tal-programm ta’ ħidma ta’ l-
Aġenzija għas-sena ta’ wara, u qabel it-30 
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ta’ Ġunju ta’ dik is-sena għandu jgħaddih 
lill-Bord tar-Regolaturi u lill-
Kummissjoni.
7. Id-Direttur għandu jagħmel stima tad-
dħul u l-infiq ta’ l-Aġenzija skond l-
Artikolu 20, u għandu jimplimenta l-baġit 
ta’ l-Aġenzija skond l-Artikolu 21.
8. Kull sena d-Direttur għandu jħejji l-
abbozz tar-rapport annwali li għandu 
jkun fih sezzjoni dwar l-attivitajiet 
regolatorji ta’ l-Aġenzija, kif ukoll 
sezzjoni dwar kwistjonijiet finanzjarji u 
amminstrattivi.
9. Rigward il-persunal ta’ l-Aġenzija, id-
Direttur għandu jeżerċita s-setgħat li 
hemm dispożizzjoni għalihom fl-
Artikolu 25(3).

Or. fr

Emenda 261
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-Direttur jadotta l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, u 8, soġġett 
għall-approvazzjoni tal-Bord tar-
Regolaturi.

3. Id-Direttur għandu jesegwixxi l-
opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, 
u 8, wara l-adozzjoni tagħhom mill-Bord 
tar-Regolaturi skond l-Artikolu 12 (1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttur għandu jesegwixxi l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u l-aktar importanti, id-
deċiżjonijiet tal-Bord tar-Regolaturi, sabiex fil-prattika jkunu jistgħu jiġu fis-seħħ.
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Emenda 262
Lena Ek

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-Direttur jadotta l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, u 8, soġġett
għall-approvazzjoni tal-Bord tar-
Regolaturi.

3. Id-Direttur għandu jadotta l-
opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, 
u 8, li jkunu kisbu l-approvazzjoni tal-
Bord tar-Regolaturi.

Or. en

Emenda 263
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-Direttur jadotta l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, u 8, soġġett 
għall-approvazzjoni tal-Bord tar-
Regolaturi.

3. Id-Direttur għandu jadotta l-
opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, 
u 8, soġġett għall-approvazzjoni tal-Bord 
tar-Regolaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttur għandu jkollu l-obbligu li jadotta l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u l-aktar 
importanti, id-deċiżjonijiet tal-Bord tar-Regolauturi, sabiex fil-prattika jkunu jistgħu jiġu fis-
seħħ.
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Emenda 264
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-Direttur jadotta l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, u 8, soġġett 
għall-approvazzjoni tal-Bord tar-
Regolaturi. 

3. Id-Direttur għandu jadotta l-
opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, 
u 8, soġġett għall-approvazzjoni tal-Bord 
tar-Regolaturi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Demarkazzjoni ta’ kompetenzi.

Emenda 265
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-Direttur jadotta l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, u 8, soġġett 
għall-approvazzjoni tal-Bord tar-
Regolaturi.

3. Id-Direttur għandu jadotta l-
opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, 
u 8, soġġett għall-approvazzjoni tal-Bord 
tar-Regolaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttur għandu jkollu l-obbligu li jadotta l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u l-aktar 
importanti, id-deċiżjonijiet tal-Bord tar-Regolaturi, biex fil-prattika jkunu jistgħu jiġu fis-
seħħ.
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Emenda 266
Dragoş Florin David

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummssjoni Emenda

6. Kull sena d-Direttur għandu jħejji l-
abbozz tal-programm ta’ ħidma ta’ l-
Aġenzija għas-sena ta’ wara, u qabel it-30 
ta’ Ġunju ta’ dik is-sena għandu jgħaddih 
lill-Bord tar-Regolaturi u lill-Kummissjoni.

(6) Kull sena d-Direttur għandu jħejji 
abbozz tal-programm ta’ ħidma ta’ l-
Aġenzija għas-sena ta’ wara, wara l-
adozzjoni mill-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni u s-sottomissjoni għal 
skop ta’ informazzjoni lill-Bord tar-
Regolaturi, lill-kumitat kompetenti tal-
Parlament Ewropew u lill-Kummissjoni 
qabel it-30 ta’ Settembru ta’ dik is-sena.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Il-programm ta’ ħidma għandu jiġi approvat mill-Bord ta’ l-Amministrazzjoni u sottomess 
lill-Kummissjoni u lill-kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew.

Emenda 267
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kull sena d-Direttur għandu jħejji l-
abbozz tal-programm ta’ ħidma ta’ l-
Aġenzija għas-sena ta’ wara, u qabel it-30 
ta’ Ġunju ta’ dik is-sena għandu jgħaddih 
lill-Bord tar-Regolaturi u lill-Kummissjoni.

6. Kull sena d-Direttur għandu jħejji l-
abbozz tal-programm ta’ ħidma ta’ l-
Aġenzija għas-sena ta’ wara, u qabel it-30 
ta’ Ġunju ta’ dik is-sena għandu jgħaddih 
lill-Bord tar-Regolaturi u lill-Parlament 
Ewropew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jsir kontroll demokratiku dwar il-programmi ta’ ħidma ta’ l-Aġenzija.
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Emenda 268
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 14 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a
Il-Grupp Permanenti tal-Partijiet 

Interessati tas-Suq
1. Id-Direttur għandu jwaqqaf Grupp 
Permanenti tal-Partijiet Interessati tas-
Suq magħmul minn esperti li 
jirrappreżentaw il-partijiet interessati
relevanti, b’mod partikolari mill-operaturi
tas-sistema tal-ġenerazzjoni, provvista, 
negozju u distribuzzjoni u esperti 
akkademiċi minn oqsma simili. Id-
Direttur għandu jiddeċiedi l-proċeduri 
dwar l-għadd, l-għamla, il-ħatra tal-
membri, u l-ħidma tal-grupp.
2. Il-Grupp għandu jkun presjedut mid-
Direttur. Il-mandat tal-membri tiegħu 
għandu jkun ta’ sentejn u nofs. Membri 
tal-Grupp ma jistgħux ikunu membri tal-
Bord ta’ l-Amministrazzjoni u l-Bord tar-
Regolaturi.
3. Rappreżentanti tal-Kummissjoni 
għandhom ikunu intitolati li jkunu 
preżenti fil-laqgħa u jieħdu sehem fil-
ħidma tal-Grupp.
4. Il-Grupp għandu jagħti parir lid-
Direttur fit-twettiq tal-kompiti 
tiegħu/tagħha skond dan ir-Regolament, 
fit-tfassil ta’ proposti għall-partijiet 
relevanti tal-programm ta’ ħidma ta’ l-
Aġenzija, kif ukoll biex jiġu assigurati l-
komunikazzjonijiet mal-partijiet 
interessati fuq il-kwistjonijiet kollha 
relatati mal-programm ta’ ħidma.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex ikun żgurat l-iżvilupp ta’ regoli tekniċi u tas-suq sodi, il-parteċipanti tas-suq għandhom 
ikunu assoċjati mill-qrib mal-ħidma ta’ l-Aġenzija.

Emenda 269
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 14 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14b
Grupp Permanenti tal--Konsumaturi

1. Id-Direttur għandu jwaqqaf Grupp 
Permanenti tal-Konsumaturi magħmul 
minn rappreżentanti tal-konsumaturi. Id-
Direttur għandu jiddeċiedi l-proċeduri 
dwar l-għadd, l-għamla, il-ħatra tal-
membri u l-ħidma tal-grupp.
2. Il-Grupp għandu jkun presjedut mid-
Direttur. Il-mandat tal-membri tiegħu 
għandu jkun ta’ sentejn u nofs. Membri 
tal-Grupp ma jistgħux ikunu membri tal-
Bord ta’ l-Amministrazzjoni u l-Bord tar-
Regolaturi.
3. Rappreżentanti tal-Kummissjoni 
għandhom ikunu intitolati li jkunu 
preżenti fil-laqgħa u jieħdu sehem fil-
ħidma tal-Grupp.
4. Il-Grupp għandu jagħti parir lid-
Direttur fit-twettiq tal-kompiti 
tiegħu/tagħha skond dan ir-Regolament, 
fit-tfassil ta’ proposti għall-partijiet 
relevanti tal-programm ta’ ħidma ta’ l-
Aġenzija, kif ukoll biex jiġu assigurati l-
komunikazzjonijiet mal-konsumaturi fuq 
il-kwistjonijiet kollha relatati mal-
programm ta’ ħidma. Il-Grupp għandu 
jassigura li l-interressi tal-konsumaturi 
fil-livell Ewropew huma mħarsa b’mod 
xieraq u jkun responsabbli biex jingħataw 
pariri, informazzjoni u rappreżentanza ta’ 
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l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi. Il-
Grupp għandu jassisti lill-Kummissjoni u 
l-Aġenziji Regolatorji Nazzjonali fis-
sorveljar ta’ l-effettività tal-miżuri, li 
jindirizza l-faqar enerġetiku u l-prassi tas-
sistema tat-tariffi fl-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi assigurata l-protezzjoni ta’ l-interessi tal-konsumaturi r-rappreżentanti tal-
konsumaturi għandhom ikunu assoċjati mill-qrib mal-ħidma ta’ l-Aġenzija. Grupp 
Permanenti ta’ Konsumaturi għandu jitwaqqfu separatament mill-Grupp Permanenti tal-
Partijiet Interessati tas-Suq, sabiex jiġi assigurat li l-konsumaturi huma rappreżentati wkoll 
bħala atturi tas-suq.

Emenda 270
Dragoş Florin David

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord ta’ l-Appell għandu jkun 
magħmul minn sitt membri u sitt sostituti, 
magħżula minn fost persunal fi gradi 
għolja, attwali jew tal-passat, ta’ l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali, l-
awtoritajiet tal-kompetizzjoni jew l-
istituzzjonijiet nazzjonali jew Komunitarji 
oħra, b’esperjenza relevanti fis-settur ta’ l-
enerġija. Il-Bord ta’ l-Appell jaħtar il-
President tiegħu. Id-deċiżjonijiet tal-Bord 
ta’ l-Appell għandhom jiġu adottati abbażi 
ta’ maġġoranza kkwalifikata ta’ mill-inqas 
erbgħa mis-sitt membri tiegħu. Il-Bord ta’
l-Appell għandu jissejjaħ meta meħtieġ.

(1) Il-Bord ta’ l-Appell għandu jkun 
magħmul minn erba’ membri u erba’ 
sostituti. minn Stati Membri differenti, u 
magħżula minn fost persunal fi gradi 
għolja, attwali jew tal-passat, ta’ l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali, l-
awtoritajiet tal-kompetizzjoni jew l-
istituzzjonijiet nazzjonali jew Komunitarji 
oħra, b’esperjenza relevanti fis-settur ta’ l-
enerġija. Il-Bord ta’ l-Appell jaħtar il-
President tiegħu. Id-deċiżjonijiet tal-Bord 
ta’ l-Appell għandhom jiġu adottati abbażi 
ta’ maġġoranza kkwalifikata ta’ mill-inqas 
tliet mill-erba' membri tiegħu. Il-Bord ta’ l-
Appell għandu jissejjaħ meta meħtieġ.

Or. ro
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Ġustifikazzjoni

Il-Board ta' l-Appell għandu jikkonsisti f'numru mill-aktar sodisfaċenti ta' membri sabiex 
jaqdi l-kompiti u r-responsabilitajiet speċifikati fir-Regolament. It-tmien membri (erba’
membri sħaħ u erbgħa supplenti) għandhom ikunu minn Stati Membri differenti, bil-għan li 
tiġi assigurata rappreżentanza bilanċjata ta’ l-Istati Membri u trasparenza massima.

Emenda 271
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Wara sejħa għal espressjoni ta’ interess, 
il-membri tal-Bord ta’ l-Appell għandhom 
jinħatru mill-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, 
fuq proposta tal-Kummissjoni, wara li dan 
ikun ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi.

2. Wara sejħa għal espressjoni ta’ interess, 
il-membri tal-Bord ta’ l-Appell għandhom 
jinħatru mill-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, 
fuq proposta maqbula b’mod konġunt tal-
Kunsill u tal-Kummissjoni, wara li dan 
ikun ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturii.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Biex tissaħħaħ l-indipendenza ta’ l-aġenzija.

Emenda 272
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Wara sejħa għal espressjoni ta’ interess, 
il-membri tal-Bord ta’ l-Appell għandhom 
jinħatru mill-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, 
fuq proposta tal-Kummissjoni, wara li dan 
ikun ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi.

2. Wara sejħa għal espressjoni ta’ interess, 
il-membri tal-Bord ta’ l-Appell għandhom 
jinħatru mill-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, 
fuq proposta tal-Kummissjoni u l-
Parlament Ewropew, wara konsultazzjoni 
mal-Bord tar-Regolaturi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Konformi ma’ l-emenda ta’ l-Artikolu 9(1), il-Parlament għandu jkollu wkoll rwol fil-ħatra 
tal-Bord ta’ l-Appell.

Emenda 273
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Wara sejħa għal espressjoni ta’ interess, 
il-membri tal-Bord ta’ l-Appell għandhom 
jinħatru mill-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, 
fuq proposta tal-Kummissjoni, wara li dan 
ikun ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi. 

2. Wara sejħa għal espressjoni ta’ interess, 
il-membri tal-Bord ta’ l-Appell għandhom 
jinħatru mill-Parlament Ewropew, fuq 
proposta tal-Kummissjoni, wara li dan ikun 
ikkonsulta man-Netwerk tar-Regolaturi.

Or. fr

Emenda 274
Lena Ek

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Wara sejħa għal espressjoni ta’ interess, 
il-membri tal-Bord ta’ l-Appell għandhom 
jinħatru mill-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, 
fuq proposta tal-Kummissjoni, wara li dan 
ikun ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi.

2. Wara sejħa pubblika għal espressjoni ta’
interess, il-membri tal-Bord ta’ l-Appell
għandhom jinħatru mill-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni, fuq proposta tal-
Kummissjoni, wara li dan ikun ikkonsulta 
mal-Bord tar-Regolaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Premessa tista’ tiddikjara li fl-interess tal-kontinwità l-ħatra jew it-tiġdid tal-ħatra tal-
membri tal-Bord ta’ l-Appell għandu jippermetti li jkun hemm tibdil parzjali tal-Bord.
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Emenda 275
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-mandat tal-membri tal-Bord ta’ l-
Appell għandu jkun ta’ ħames snin, u jista’
jiġġedded. Il-membri tal-Bord ta’ l-Appell 
għandhom jaġixxu b’mod indipendenti fit-
teħid tad-deċiżjonijiet tagħhom, u ma 
għandhomx ikunu marbutin bi 
struzzjonijiet.Ma għandhomx iwettqu 
kompiti oħra fl-Aġenzija, fil-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni tagħha jew fil-Bord tar-
Regolaturi tagħha. Membru tal-Bord ta’
l-Appell ma jistax jitneħħa mill-kariga
tiegħu/tagħha waqt il-mandat, sakemm 
ma jinstabx/tinstabx ħati/ħatja ta’
kondotta ħażina serja u l-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni, wara li jkun ikkonsulta 
mal-Bord tar-Regolaturi, jieħu deċiżjoni 
f’dan ir-rigward.

3. Il-mandat tal-membri tal-Bord ta’ l-
Appell għandu jkun ta’ ħames snin, u jista’
jiġġedded. Il-membri tal-Bord ta’ l-Appell 
għandhom jaġixxu b’mod indipendenti fit-
teħid tad-deċiżjonijiet tagħhom, u ma 
għandhomx ikunu marbutin bi 
struzzjonijiet.

Or. fr

Emenda 276
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artickolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-mandat tal-membri tal-Bord ta’ l-
Appell għandu jkun ta’ ħames snin, u 
jista’ jiġġedded. Il-membri tal-Bord ta’ l-
Appell għandhom jaġixxu b’mod 
indipendenti fit-teħid tad-deċiżjonijiet 
tagħhom, u ma għandhomx ikunu marbutin 
bi struzzjonijiet.Ma għandhomx iwettqu 
kompiti oħra fl-Aġenzija, fil-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni tagħha jew fil-Bord tar-
Regolaturi tagħha. Membru tal-Bord ta’ l-

3. Il-mandat tal-membri tal-Bord ta’ l-
Appell għandu jkun ta’ sitt snin. Il-membri 
tal-Bord ta’ l-Appell għandhom jaġixxu 
b’mod indipendenti fit-teħid tad-
deċiżjonijiet tagħhom, u ma għandhomx 
ikunu marbutin bi struzzjonijiet.Ma 
għandhomx iwettqu kompiti oħra fl-
Aġenzija, fil-Bord ta’ l-Amministrazzjoni 
tagħha jew fil-Bord tar-Regolaturi tagħha. 
Il-membri tal-Bord ta’ l-Appell ma jistgħux 
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Appell ma jistax jitneħħa mill-kariga
tiegħu/tagħha waqt il-mandat, sakemm ma 
jinstabx/tinstabx ħati/ħatja ta’ kondotta 
ħażina serja u l-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni, wara li jkun ikkonsulta 
mal-Bord tar-Regolaturi, jieħu deċiżjoni 
f’dan ir-rigward.

jitneħħew mill-kariga tagħhom waqt il-
mandat, sakemm membru ma jinstabx ħati 
ta’ kondotta ħażina serja u l-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni, wara li jkun ikkonsulta 
mal-Bord tar-Regolaturi, jieħu deċiżjoni 
f’dan ir-rigward.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Biex tissaħħaħ l-indipendenza ta’ l-aġenzija.

Emenda 277
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk l-Aġenzija tonqos milli tieħu 
deċiżjoni, proċeduri għal dan in-nuqqas 
ta’ azzjoni jistgħu jinġiebu quddiem il-
Qorti tal-Prim’ Istanza jew il-Qorti tal-
Ġustizzja skond l-Artikolu 232 tat-Trattat.

imħassar

Or. fr

Emenda 278
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Aġenzija għandha tkun obbligata li 
tieħu l-miżuri meħtieġa sabiex tikkonforma 
mas-sentenza tal-Qorti tal-Prim’ Istanza 
jew tal-Qorti tal-Ġustizzja.

3. In-Netwerk tar-Regolaturi għandu jkun 
obbligat li jieħu l-miżuri meħtieġa sabiex 
jikkonforma mas-sentenza tal-Qorti tal-
Prim’ Istanza jew tal-Qorti tal- Ġustizzja.
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Or. fr

Emenda 279
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) kwalunkwe kontribut volontarju mill-
Istati Membri jew mill-awtoritajiet 
regolatorji tagħhom;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Punt c) għandu jitħassar sabiex tkun garantita trasparenza u indipendenza reali ta’ l-
Aġenzija.

Emenda 280
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) kwalunkwe kontribut volontarju mill-
Istati Membri jew mill-awtoritajiet 
regolatorji tagħhom;

(c) riżorsi miġbura flimkien mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali għall-
kooperazzjoni tagħhom f’livell ta’ l-UE;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun garantita awtonomija u indipendenza sħiħa ta’ l-Aġenzija, għandha tingħata 
baġit awtonomu. Għalhekk, għandu jiġi evitat li l-Istati Membri jikkontribwixxu b’mod 
differenti u volontarju.
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Emenda 281
Lena Ek

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) kwalunkwe kontribut volontarju mill-
Istati Membri jew mill-awtoritajiet 
regolatorji tagħhom;

(c) kwalunkwe kontribut volontarju mill-
Istati Membri jew mill-awtoritajiet 
regolatorji tagħhom, kif imsemmi fl-
Artikolu 10(6);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Premessa tista’ tiddikjara li fl-interess tal-kontinwità l-ħatra jew it-tiġdid tal-ħatra tal-
membri tal-Bord ta’ Apell għandu jippermetti li jkun hemm tibdil parzjali tal-Bord.

Emenda 282
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) kwalunkwe metodu propost ta’ 
finanzjament alternattiv, l-aktar permezz 
ta’ tariffi fuq il-fluss ta’ l-elettriku u l-
gass;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi garantita l-awtonomija u l-indipendenza sħiħa ta’ l-Aġenzija, għandha tingħata 
baġit awtonomu. Għalhekk, l-Aġenzija għandu jkollha l-possibilità li ssib metodi alternattivi 
ta’ finanzjament.
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Emenda 283
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Frar ta’
kull sena, id-Direttur għandu jħejji abbozz 
preliminari tal-baġit li jkopri n-nefqa 
operattiva u l-programm ta’ ħidma 
mistennija għas-sena finanzjarja ta’ wara, u 
għandu jibgħat dan l-abbozz preliminari 
lill-Bord ta’ l-Amministrazzjoni flimkien 
ma’ lista tal-karigi proviżorji. Kull sena, il-
Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jagħmel stima tad-dħul u l-infiq ta’ l-
Aġenzija għas-sena finanzjarja ta’ wara, 
abbażi ta’ l-abbozz imħejji mid-Direttur. 
Din l-istima, li għandha tinkludi abbozz ta’ 
pjan ta’ stabbiliment, għandha tintbagħat 
mill-Bord ta’ l-Amministrazzjoni lill-
Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-31 
ta’ Marzu. Qabel ma tiġi adottata l-istima, 
l-abbozz imħejji mid-Direttur għandu 
jintbagħat lill-Bord tar-Regolaturi, li jista’
joħroġ opinjoni dwar l-abbozz.

1. Sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Frar ta’
kull sena, id-Direttur għandu jħejji abbozz 
preliminari tal-baġit li jkopri n-nefqa 
operattiva u l-programm ta’ ħidma 
mistennija għas-sena finanzjarja ta’ wara, u 
għandu jibgħat dan l-abbozz preliminari 
lill-Bord ta’ l-Amministrazzjoni tan-
Netwerk, flimkien ma’ lista tal-karigi 
proviżorji. Kull sena, il-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandu jagħmel stima 
tad-dħul u l-infiq ta’ l-Aġenzija għas-sena 
finanzjarja ta’ wara, abbażi ta’ l-abbozz 
imħejji mid-Direttur. Din l-istima, li 
għandha tinkludi abbozz ta’ pjan ta’
stabbiliment, għandha tintbagħat mill-Bord 
ta’ l-Amministrazzjoni lill-Kummissjoni sa 
mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu.

Or. fr

Emenda 284
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtorità tal-baġit għandha taddotta l-
pjan ta’ stabbiliment għall-Aġenzija.

imħassar

Or. fr
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Emenda 285
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 25 imħassar
Il-Persunal

1. Ir-Regolamenti ta’ l-Istaff ta’ l-Uffiċjali 
tal-Komunitajiet Ewropej, il-
Kundizzjonijiet ta’ l-impjieg ta’ impjegati 
oħra tal-Komunitajiet Ewropej u r-regoli 
adottati b’mod konġunt mill-
istituzzjonijiet tal-Komunitajiet Ewropej 
għall-iskopijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ 
dawk ir-Regolamenti ta’ l-istaff u l-
kundizzjonjiet ta’ l-impjieg għandhom 
japplikaw għall-istaff ta’ l-Aġenzija.
2. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, bi qbil 
mal-Kummissjoni, għandu jadotta l-
miżuri meħtieġa ta’ implimentazzjoni, 
skond l-arranġamenti provduti fl-
Artikolu 110 tar-Regolamenti ta’ l-Istaff 
ta’ l-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.
3. Fir-rigward tal-persunal tagħha, l-
Aġenzija għandha teżerċita s-setgħat 
ikkonferiti bir-Regolamenti ta’ l-Istaff ta’
l-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej fuq l-
awtorità tal-ħatra u fuq l-awtorità li 
għandha d-dritt tikkonkludi kuntratti
permezz tal-Kundizzjonijiet ta’ l-Impjieg 
ta’ impjegati oħra tal-Komunitajiet 
Ewropej.
4. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni jista’ 
jadotta dispożizzjonijiet oħra sabiex 
esperti nazzjonali minn Stati Membri 
jkunu jistgħu jiġu impjegati billi jiġu 
ssekondati ma’ l-Aġenzija.

Or. fr
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Emenda 286
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-Regolamenti ta’ l-Istaff ta’ l-Uffiċjali 
tal-Komunitajiet Ewropej, il-
Kundizzjonijiet ta’ l-impjieg ta’ impjegati 
oħra tal-Komunitajiet Ewropej u r-regoli 
adottati b’mod konġunt mill-istituzzjonijiet 
tal-Komunitajiet Ewropej għall-iskopijiet 
ta’ l-applikazzjoni ta’ dawk ir-Regolamenti 
ta’ l-istaff u l-kundizzjonjiet ta’ l-impjieg 
għandhom japplikaw għall-istaff ta’ l-
Aġenzija.

1. Ir-Regolamenti ta’ l-Istaff ta’ l-Uffiċjali 
tal-Komunitajiet Ewropej, il-
Kundizzjonijiet ta’ l-impjieg ta’ impjegati 
oħra tal-Komunitajiet Ewropej u r-regoli 
adottati b’mod konġunt mill-istituzzjonijiet 
tal-Komunitajiet Ewropej għall-iskopijiet 
ta’ l-applikazzjoni ta’ dawk ir-Regolamenti 
ta’ l-istaff u l-kundizzjonjiet ta’ l-impjieg 
għandhom japplikaw għall-istaff ta’ l-
Aġenzija. Skond l-Artikolu 13 (1), l-
applikazzjoni tar-Regolamenti ta’ l-Istaff 
m’għandhiex tikkomprometti l-poteri 
esklussivi tal-Bord ta’ l-Amministrazzjoni 
u l-Bord tar-Regolaturi rigward l-
istruzzjonijiet lid-Direttur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konformi ma’ l-emenda ta’ l-Artikolu 13(1), għandu jiġi ċċarat li l-indipendenza tad-Direttur 
mill-Kummissjoni m’għandhiex tkun kompromessa bl-applikazzjoni tar-regolamenti ta’ l-
Istaff.

Emenda 287
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-responsabbiltà finanzjarja personali 
u r-responsabbiltà dixxiplinarja tal-
persunal ta’ l-Aġenzija lejn l-Aġenzija 
għandhom ikunu rregolati mid-
dispożizzjonijiet relevanti li japplikaw 

imħassar
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għall-persunal ta’ l-Aġenzija.

Or. fr

Emenda 288
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Bord ta’ l-Ammistrazzjoni, il-Bord 
tar-Regolaturi u l-Bord ta’ l-Appell 
għandhom jippubblikaw fuq il-websajt ta’ 
l-Aġenzija talinqas l-aġenda, id-dokument 
ta’ sfond u l-minuti tal-laqgħat kollha 
rispettivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aġendi u minuti tal-Bordijiet kollha għandhom jiġu ppubblikati fil-websajt ta’ l-Aġenzija 
f’limiti mogħtija ta’ żmien. Il-membri tal-bord għandhom ikollhom id-dritt li jippubblikaw 
opinjonijiet kuntrarji.

Emenda 289
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28 imħassar
Parteċipazzjoni ta’ pajjiżi terzi

L-Aġenzija għandha tkun miftuħa għall-
parteċipazzjoni ta’ pajjiżi li mhumiex 
membri ta’ l-Unjoni Ewropea u li jkunu 
ffirmaw ftehimiet mal-Komunità għal dan 
il-għan. Skond id-dispożizzjonijiet 
relevanti ta’ dawn il-ftehimiet, għandhom 
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jiġu stabbiliti arranġamenti li 
jispeċifikaw, b’mod partikolari, in-natura, 
l-ambitu u l-aspetti proċedurali ta’ l-
involviment ta’ dawn il-pajjiżi fil-ħidma 
ta’ l-Aġenzija, inklużi dispożizzjonijiet 
relatati mal-kontributi finanzjarji u mal-
persunal.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kompitu ta’ l-aġenzija għandu jkun konfinat għas-suq intern.

Emenda 290
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 30 imħasssar
Evalwazzjoni

1. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni ta’ l-attivitajiet ta’ l-
Aġenzija. Din l-evalwazzjoni għandha 
tkopri r-riżultati miksuba mill-Aġenzija u 
l-metodi ta’ ħidma tagħha, b’rabta mal-
għan, il-mandat u l-kompiti tagħha, kif 
definiti f’dan ir-Regolament u fil-
programmi annwali ta’ ħidma tagħha.
2. L-ewwel rapport ta’ evalwazzjoni 
għandu jitressaq mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa 
mhux aktar tard minn erba’ snin wara li 
l-ewwel Direttur ikun ħa/ħadet il-karigi 
tiegħu/tagħha. Wara dan, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport ta’
evalwazzjoni talanqas kull ħames snin.

Or. fr
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Emenda 291
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ewwel rapport ta’ evalwazzjoni 
għandu jitressaq mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa mhux 
aktar tard minn erba’ snin wara li l-ewwel 
Direttur ikun ħa/ħadet il-karigi 
tiegħu/tagħha. Wara dan, il-Kummissjoni
għandha tippreżenta rapport ta’
evalwazzjoni talanqas kull ħames snin.

2. L-ewwel rapport ta’ evalwazzjoni 
għandu jitressaq mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa mhux 
aktar tard minn erba’ snin wara li l-ewwel 
Direttur ikun ħa/ħadet il-karigi 
tiegħu/tagħha. Wara dan, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport ta’
evalwazzjoni talanqas kull ħames snin, 
wara li tkun ukoll issottomettiet rapport 
ta’ attività ta’ nofs il-perjodu wara sentejn 
u nofs.

Or. lt

Emenda 292
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ewwel rapport ta’ evalwazzjoni 
għandu jitressaq mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa mhux 
aktar tard minn erba’ snin wara li l-ewwel 
Direttur ikun ħa/ħadet il-karigi 
tiegħu/tagħha. Wara dan, il-Kummissjoni
għandha tippreżenta rapport ta’
evalwazzjoni talanqas kull ħames snin.

2. L-ewwel rapport ta’ evalwazzjoni 
għandu jitressaq mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa mhux 
aktar tard minn tliet snin wara li l-ewwel 
Direttur ikun ħa/ħadet il-karigi 
tiegħu/tagħha. Wara dan, il-Kummissjoni
għandha tippreżenta rapport ta’
evalwazzjoni talanqas kull tliet snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-evalwazzjoni ta’ l-Aġenzija l-ġdida għandha ssir fuq bażi aktar regolari.
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Emenda 293
Christian Ehler, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ewwel rapport ta’ evalwazzjoni 
għandu jitressaq mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa mhux 
aktar tard minn erba’ snin wara li l-ewwel 
Direttur ikun ħa/ħadet il-karigi 
tiegħu/tagħha. Wara dan, il-Kummissjoni
għandha tippreżenta rapport ta’
evalwazzjoni talanqas kull ħames snin.

2. L-ewwel rapport ta’ evalwazzjoni 
għandu jitressaq mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa mhux 
aktar tard minn sentejn wara li l-ewwel 
Direttur ikun ħa/ħadet il-karigi 
tiegħu/tagħha. Wara dan, il-Kummissjoni
għandha tippreżenta rapport ta’
evalwazzjoni talanqas kull ħames snin.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-ħidma ta’ l-Aġenzija għandha tkun evalwata mill-aktar fis pjuttost milli aktar tard.

Emenda 294
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dħul fis-seħħ u dispożizzjonijiet tranżitorji Dħul fis-seħħ, dispożizzjonijiet tranżitorji 
u skadenza 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ffissat terminu ta’ żmien biex jassigura li jiġi kkunsidrat l-iżvilupp futur tas-suq 
intern fl-enerġija.
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Emenda 295
Christian Ehler, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Dan ir-Regolament għandu jiskadi fl-
1 ta’ Jannar 2015.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-mandat ta’ l-aġenzija għandu jkun soġġett għal limitu ta’ żmien konformi mad-
dispożizzjonijiet tal-politika ta’ 'regolamentazzjoni aħjar'. Jekk il-mandat tagħha jeħtieġ li jiġi 
estiż, il-Kummissjoni għandha tfassal proposta separata li tikkonferma l-ħtieġa għal 
estensjonijiet bħal dawn.
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