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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

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

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2006/144/KE dwar il-
linji gwida strateġiċi Komunitarji għall-iżvilupp rurali (perjodu ta' programmazzjoni 
2007-2013)
(COM(2008)0306 – C6-0239/2008 – 2008/0106(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2008)0306),

– wara li kkunsidra t-Trattat KE, li bis-saħħa tiegħu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-
0239/2008),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali u l-opinjonijiet tal-
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta’ l-Ikel u tal-Kumitat għall-
Iżvilupp Reġjonali (A6-0000/2008),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tbiddel il-proposta tagħha f'dan is-sens, skond l-Artikolu 
250(2) tat-Trattat KE;

3. Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-
Parlament;

4. Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-
Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.
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Emenda 1

Proposta għal regolament – att li jemenda
Anness - punt 2
Deċiżjoni 2006/144/KE
Anness – parti 3  punt 3.4 a  punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) B’mod partikolari appoġġ għall-
investiment skond l-assi 1 jista’ jkun 
immirat lejn makkinarju li jiffranka l-
enerġija, l-ilma u input ieħor kif ukoll 
għall-produzzjoni ta’ enerġija li tiġġedded 
għall-użu fil-farms. Fil-katina ta’ l-ikel 
agrikolu u fis-settur tal-forestrija appoġġ 
għall-investiment għandu jgħin biex jiġu 
żviluppati modi innovattivi u aktar 
sostenibbli għall-ipproċessar tal-
bijokarburanti. 

i) B’mod partikolari appoġġ għall-
investiment skond l-assi 1 jista’ jkun 
immirat lejn makkinarju li jiffranka l-
enerġija, l-ilma u input ieħor kif ukoll 
għall-produzzjoni ta’ enerġija li tiġġedded 
għall-użu fil-farms. Fil-katina ta’ l-ikel 
agrikolu u fis-settur tal-forestrija appoġġ 
għall-investiment għandu jgħin biex jiġu 
żviluppati modi innovattivi u aktar 
sostenibbli għas-sostituzzjoni tal-
karburanti fossili u t-tnaqqis ta' l-
emissjonijiet ta' gassijiet serra, inklużi l-
agrokarburanti tat-tieni ġenerazzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni
Minħabba r-riżultati enerġetiċi u ekoloġiċi baxxi tagħhom, jaqbel li ma tiġix stimulata l-
produzzjoni ta' l-agrokarburanti ta' l-ewwel ġenerazzjoni.
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