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Emenda 20
Christian Ehler

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Liċenzja globali ta' trasferiment għandha 
tkun valida għal perjodu ta' 3 snin mill-
anqas.

Liċenzja globali ta' trasferiment għandha 
tkun valida għal perjodu ta' 5 snin mill-
anqas.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tneħħija tal-burokrazija

Emenda 21
Christian Ehler

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
fornituri jinfurmaw lill-awtoritajiet 
kompetenti bl-intenzjoni tagħhom li jużaw 
liċenzja ġenerali ta' trasferiment għall-
ewwel darba.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
fornituri jinfurmaw lill-awtoritajiet 
kompetenti fil-ħin bl-intenzjoni tagħhom li 
jużaw liċenzja ġenerali ta' trasferiment 
għall-ewwel darba.

Or. de

Emenda 22
Christian Ehler

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 –  paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-dokumenti msemmija fil-paragrafu 3 4. Id-dokumenti msemmija fil-paragrafu 3 
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għandhom jinżammu għal mill-inqas tliet 
snin mill-aħħar tas-sena li fiha seħħ it-
trasferiment. Meta mitluba dawn 
għandhom jingħataw lill-awtoritajiet 
kompetenti ta' l-Istat Membru li fih huwa 
stabbilit il-fornitur.

għandhom jinżammu għal mill-inqas 36-il 
xahar. Meta mitluba dawn għandhom 
jingħataw lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-
Istat Membru li fih huwa stabbilit il-
fornitur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Rekwiżiti ugwali biex jinżammu d-dokumenti independentement minn meta seħħ it-
trasferiment.

Emenda 23
Christian Ehler

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-għanijiet tal-punt (d), il-perjodu taċ-
ċertifikat fi kwalunkwe każ ma għandux 
jaqbeż il-ħames snin.

Għall-għanijiet tal-punt (d), il-perjodu taċ-
ċertifikat fi kwalunkwe każ ma għandux 
jaqbeż is-seba' snin.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tneħħija tal-burokrazija

Emenda 24
Christian Ehler

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha, billi tibda 
mhux aktar tard minn [5 snin wara d-data 
tad-dħul fis-seħħ ta' din id-direttiva], 

2. Il-Kummissjoni għandha, billi tibda 
mhux aktar tard minn [tliet snin wara d-
data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-direttiva], 
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tissottometti regolarment rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni ta' din id-direttiva u l-
impatt tagħha fuq l-iżviluppi tas-suq 
Ewropew tat-tagħmir tad-difiża u l-Bażi 
Ewropea Industrijali u Teknoloġija tad-
Difiża, akkumpanjat bi proposta 
leġiżlattiva, fejn jixraq. Jekk ikun hemm il-
ħtieġa, ir-rapport għandu jkun akkumpanjat 
minn proposta leġiżlattiva.

tissottometti regolarment rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
implimentazzjoni ta' din id-direttiva u l-
impatt tagħha fuq l-iżviluppi tas-suq 
Ewropew tat-tagħmir tad-difiża u l-Bażi 
Ewropea Industrijali u Teknoloġija tad-
Difiża, akkumpanjat bi proposta 
leġiżlattiva, fejn jixraq. Jekk ikun hemm il-
ħtieġa, ir-rapport għandu jkun akkumpanjat 
minn proposta leġiżlattiva.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Verifika tal-leġiżlazzjoni aktar mgħaġġla 
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