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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala 
l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji 
ġenerali dwar il-mekkaniżmi għall-kontroll 
mill-Istati Membri tal-eżerċizzji tal-
Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-
poteri

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji 
ġenerali dwar il-mekkaniżmi għall-kontroll 
mill-Istati Membri tal-eżerċitar tal-
kompetenzi ta’ implimentazzjoni mill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 291 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-proċedura ta' eżaminazzjoni għandha
tapplika biss għall-adozzjoni ta' miżuri ta' 
ambitu ġenerali mfassla biex 
jimplimentaw l-atti bażiċi u għal miżuri 
speċifiċ li jkollhom impatt potenzjalment 
importanti. Dik il-proċedura għandha
tipprovdi għall-kontroll tal-Istati Membri 
b'tali mod li l-miżuri ma jistgħux jiġu
adotti jekk dawn ma jkunux konformi mal-
opinjoni tal-kumitat, ħlief f'ċirkostanzi li 
huma ferm eċċezzjonali, meta, minkejja
opinjoni negattiva, il-Kummissjoni
għandha tkun tista' tadotta u tapplika l-
miżuri għall-perjodu ta' żmien limitat. Il-
Kummissjoni għandha tkun tista' tirrevedi 
l-abbozz tal-miżuri f'każ li ma tingħata l-
ebda opinjoni mill-kumitat, billi jiġu 
kkunsidrati l-fehmiet espressi fi ħdan il-

(9) Il-proċedura ta' eżami għandha 
tipprovdi għal metodu ta' kontroll li 
jagħmilha possibbli li l-Istati Membri 
jiżguraw li ma jistgħux jiġu adottati miżuri
jekk dawn ma jkunux konformi mal-
opinjoni tal-kumitat jew jekk il-kumitat ma 
jagħtix opinjoni. Madankollu l-
Kummissjoni għandha tkun tista', 
f'ċirkostanzi li jkunu ferm eċċezzjonali li 
għandhom jiġu definiti fl-att bażiku,
tadotta u tapplika l-miżuri għal perjodu ta' 
żmien limitat, li matulu hi għandha 
tissottometti l-miżuri għall-kontroll mill-
Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha 
tkun tista' tirrevedi l-abbozz tal-miżuri billi 
jiġu kkunsidrati l-fehmiet espressi fi ħdan 
il-kumitat.
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kumitat.

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni dwar jekk għandhiex tintuża l-proċedura konsultattiva jew ta’ eżami għandha 
titħalla f’idejn il-leġiżlatur fl-att bażiku. Fin-nuqqas ta’ opinjoni jew fil-każ ta’ opinjoni 
negattiva, il-Kumissjoni għandha tkun awtorizzata biss li tapplika l-miżuri għal perjodu 
limitat ta’ żmien, filwaqt li jingħata lilha ż-żmien li timmodifika l-proposta oriġinali tagħha.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-proċedura konsultattiva għandha 
tapplika fil-każi l-oħra kollha u meta tkun 
ikkunsidrata li tkun l-aktar xierqa.

(10) Il-proċedura konsultattiva għandha 
tapplika għal dawk il-każi li għalihom ma 
tapplikax il-proċedura ta' eżami.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a)Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
fi kwalunkwe ħin jistgħu jindikaw lill-
Kummissjoni li abbozz ta’ att ta’ 
implimentazzjoni jeċċedi l-kompetenzi ta’ 
implimentazzjoni li hemm dispost 
dwarhom fl-att bażiku. F'tali każ, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-abbozz 
ta' miżura kkonċernat u tinforma lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
azzjoni li jkollha l-ħsieb li tieħu u r-
raġunijiet għal dan.

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju dritt ta’ skrutinju, kif dispost preċedentement fl-Artikolu 8 tad-Deċiżjoni 
dwar il-Komitoloġija, ħalli kull koleġiżlatur ikun jista' jindika lill-Kummissjoni li jqis li 
abbozz ta' att ta' implimentazzjoni jeċċedi l-kompetenzi ta' implimentazzjoni kif hemm dispost 
fl-att bażiku.
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistipula r-regoli u l-
prinċipji ġenerali li jirregolaw l-
mekkaniżmi li għandhom japplikaw f'każi 
fejn att tal-Unjoni li jkun jorbot legalment 
(minn hawn 'il quddiem l-"att bażiku") jkun
jirrikjedi li l-adozzjoni tal-atti 
implimentattivi li jorbtu mill-Kummissjoni 
jkunu soġġetti għall-kontroll mill-Istati 
Membri.

Dan ir-Regolament jistipula r-regoli u l-
prinċipji ġenerali li jirregolaw l-
mekkaniżmi li għandhom japplikaw f'każi 
fejn att tal-Unjoni li jkun jorbot legalment 
(minn hawn 'il quddiem l-"att bażiku") ikun
jirrikjedi li l-adozzjoni tal-atti 
implimentattivi li jidentifikaw il-ħtieġa 
għal kondizzjonijiet uniformi tal-
implimentazzjoni u mill-Kummissjoni 
jkunu soġġetti għall-kontroll mill-Istati 
Membri.

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun iċċarat li l-Artikolu 291 tat-Trattat FUE jħalli f'idejn il-Parlament u l-Kunsill li 
jidentifikaw is-sitwazzjonijiet li fihom huma neċessarji kondizzjonijiet uniformi għall-atti ta’ 
implimentazzjoni adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja u għalhekk fejn il-
kompetenzi ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu konferiti lill-Kummissjoni, u li jiddeċiedu 
liema kontrolli mill-Istati Membri japplikaw għall-eżerċitar tal-kompetenzi ta' 
implimentazzjoni.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Att bażiku jista' jipprovdi għall-
applikazzjoni tal-proċedura ta' 
eżaminazzjoni jew tal-proċedura 
konsultattiva, skont it-tip ta' miżura ta' 
implimentazzjoni kkonċernata.

1. Att bażiku jista' jipprovdi għall-
applikazzjoni tal-proċedura ta' eżami jew 
tal-proċedura konsultattiva, 
b'kunsiderazzjoni tan-natura u l-impatt 
tal-miżuri ta' implimentazzjoni 
kkonċernati.
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk l-abbozz tal-miżuri ma jkunx skont 
l-opinjoni tal-kumitat, il-Kummissjoni ma 
għandhiex tadotta dawk il-miżuri. Il-
president jista' jissottometti lill-kumitat l-
abbozz tal-miżuri għal aktar deliberazzjoni 
jew jissottometti verżjoni emendata tal-
abbozz tal-miżuri.

3. Jekk l-abbozz tal-miżuri ma jkunx skont 
l-opinjoni tal-kumitat, jew jekk il-kumitat 
ma jagħtix opinjoni, il-Kummissjoni ma 
għandhiex tadotta dawk il-miżuri. Il-
president jista' jissottometti lill-kumitat l-
abbozz tal-miżuri għal aktar deliberazzjoni 
jew jissottometti verżjoni emendata tal-
abbozz tal-miżuri.

Ġustifikazzjoni

Opinjoni negattiva jew in-nuqqas ta’ opinjoni għandu jkollhom l-istess konsegwenzi u 
għandhom iwasslu għal iktar deliberazzjoni fil-kumitat qabel mal-miżuri eventwalment jiġu 
adottati.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk ma tingħata l-ebda opinjoni, il-
Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz tal-
miżuri. Meta l-Kummissjoni ma tadottax 
l-abbozz tal-miżuri, il-president jista' 
jissottometti lill-kumitati verżjoni 
emendata tal-abbozz tal-miżuri.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Marbuta mal-emenda għall-Artikolu 5(3).
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-president għandu jissottometti bla 
dewmien il-miżuri msemmija f'paragrafu 2 
lill kumitat rilevanti sabiex jikseb l-
opinjoni tegħu skont il-proċedura 
pprovduta fl-att bażiku.

3. Il-president għandu jissottometti 
immedjatament il-miżuri msemmija fil-
paragrafu 2 lill-kumitat rilevanti sabiex 
jikseb l-opinjoni tiegħu, fi żmien xahar,
skont il-proċedura pprovduta fl-att bażiku.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Oġġezzjoni għal abbozzi ta’ miżuri ta’ 

implimentazzjoni
Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jista’ jindika lill-Kummissjoni fi 
kwalunkwe ħin li jqisu li abbozz ta’ att ta’
implimentazzjoni jeċċedi l-kompetenzi ta’ 
implimentazzjoni li hemm dispost 
għalihom fl-att bażiku.
Waqt li titqies l-oġġezzjoni u fil-limiti ta' 
żmien applikabbli għall-proċedura li tkun 
qed tittieħed, il-Kummissjoni tista' tressaq 
abbozz ġdid tal-miżuri lill-kumitat jew 
proposta quddiem il-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill fuq il-bażi tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Għandu jinżamm id-dritt attwali ta’ skrutinju tal-PE. 
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) is-sommarju tar-rekords, flimkien mal-
lista tal-awtoritajiet u l-organizzazzjonijiet 
li għalihom jkunu jappartjenu l-persuni 
maħtura mill-Istati Membri biex dawn 
jirrappreżentawhom,

(b) ir-rekords, flimkien mal-lista tal-
awtoritajiet u l-organizzazzjonijiet li 
għalihom jkunu jappartjenu l-persuni 
maħtura mill-Istati Membri biex dawn 
jirrappreżentawhom,

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill
għandhom ikollhom aċċess għall-
informazzjoni msemmija f'paragrafu 1.

2. Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Istati Membri għandu jkollhom aċċess 
ugwali għall-informazzjoni. Dawn 
għandhom jirċievu l-informazzjoni
msemmija fil-paragrafu 1 fl-istess ħin u 
bl-istess termini bħall-kumitati.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikklassifika l-modalitajiet tat-trasmissjoni tal-informazzjoni bi qbil mal-
Ftehima Interistituzzjonali tat-3 ta' Ġunju 2008.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta l-atti bażiċi adottati qabel id-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament jipprovdu 
għall-eċerċizzju tal-poteri implimentattivi
mill-Kummissjoni skont id-Deċiżjoni 
1999/468/KE, għandhom japplikaw ir-
regoli li ġejjin:

1. Fl-istennija tal-adattament tal-atti
bażiċi adottati qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament, meta tali atti jipprovdu 
għall-eċerċitar tal-kompetenzi ta' 
implimentazzjoni mill-Kummissjoni skont 
id-Deċiżjoni 1999/468/KE, għandhom 
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japplikaw ir-regoli li ġejjin:
(a) referenzi għall-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni 
1999/468/KE għandhom jiġu interpretati 
bħala referenzi għall-Artikolu 4 ta’ dan ir-
Regolament;

(a) meta l-att bażiku jagħmel referenza
għall-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni 
1999/468/KE, għandha tapplika l-
proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 4 ta’ dan ir-Regolament;

(b) referenzi għall-Artikolu 4 u 5 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom jiġu 
interpretati bħala referenzi għall-Artikolu 
5 ta’ dan ir-Regolament;

(b) meta l-att bażiku jagħmel referenza
għall-Artikoli 4 u 5 tad-Deċiżjoni 
1999/468/KE, għandha tapplika l-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 5 ta’ dan ir-Regolament;

(c) referenzi għall-Artikolu 6 tad-Deċiżjoni 
1999/468/KE għandhom jiġu interpretati 
bħala referenzi għall-Artikolu 6 ta’ dan ir-
Regolament;

(c) meta l-att bażiku jagħmel referenza 
għall-Artikolu 6 tad-Deċiżjoni 
1999/468/KE, għandu japplika l-
Artikolu 6 ta’ dan ir-Regolament;

(d) referenzi għall-Artikolu 7 u 8 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom jiġu 
interpretati bħala referenzi għall-Artikolu 
8 ta’ dan ir-Regolament.

(d) meta l-att bażiku jagħmel referenza
għall-Artikolu 7 u 8 tad-Deċiżjoni 
1999/468/KE, għandu japplika l-Artikolu 
8 ta’ dan ir-Regolament;

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li l-arranġament tranżitorju dispost fl-Artikolu 10 tal-proposta huwa biss 
soluzzjoni teknika li ma tippreġudikax l-adattament neċessarju tal-acquis fuq bażi ta’ każ 
b’każ.
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