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Emenda 1
Rolandas Paksas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jaqbel li protezzjoni effikaċi unitarja tal-
privattivi fl-Ewropa tikkontribwixxi għall-
objettiv ta' tkabbir permezz tal-
innovazzjoni u b'hekk jiġu megħjuna n-
negozji Ewropej, b'mod partikolari l-
impriżi ż-żgħar u ta' daqs medju, biex 
jiffaċċjaw il-kriżi ekonomika u l-
kompetizzjoni dinjija;

1. Jaqbel li protezzjoni effikaċi unitarja tal-
privattivi fl-Ewropa tikkontribwixxi għall-
objettiv ta' tkabbir permezz tal-
innovazzjoni u b'hekk jiġu megħjuna n-
negozji Ewropej, b'mod partikolari l-
impriżi ż-żgħar u ta' daqs medju, jitnaqqsu 
l-kostijiet tal-implimentazzjoni effikaċi 
tal-privattivi kif ukoll biex jiffaċċjaw il-
kriżi ekonomika u l-kompetizzjoni dinjija;

Or. lt

Emenda 2
Enrique Guerrero Salom

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

10. Jaqbel li protezzjoni effikaċi unitarja 
tal-privattivi fl-Ewropa tikkontribwixxi 
għall-objettiv ta' tkabbir permezz tal-
innovazzjoni u b'hekk jiġu megħjuna n-
negozji Ewropej, b'mod partikolari l-
impriżi ż-żgħar u ta' daqs medju, biex 
jiffaċċjaw il-kriżi ekonomika u l-
kompetizzjoni dinjija;

10. Jaqbel li protezzjoni effikaċi unitarja 
tal-privattivi fl-Ewropa tikkontribwixxi 
għall-objettiv ta' tkabbir permezz tal-
innovazzjoni u b'hekk jiġu megħjuna n-
negozji Ewropej, b'mod partikolari l-
impriżi ż-żgħar u ta' daqs medju, biex 
jiffaċċjaw il-kriżi ekonomika u l-
kompetizzjoni dinjija; il-bażi legali, ir-
regoli rigward il-lingwi kif ukoll l-aspetti 
ġuridiċi tas-sistema unitarja tal-privattivi 
huma magħġunin flimkien b’tali mod li 
ma jistgħux jiġu mifruda;

Or. es
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Emenda 3
Rolandas Paksas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jirrikonoxxi li l-protezzjoni effikaċi 
unitarja tal-privattivi tista’ tiġi żgurata biss 
jekk ikun hemm sistema ta' riżoluzzjoni ta' 
kontroversji dwar il-privattivi li tiffunzjona 
kif suppost; jemmen li sistema bħal din 
għandha tirrispetta s-supremazija tal-liġi 
tal-Unjoni;

2. Jirrikonoxxi li l-protezzjoni effikaċi 
unitarja tal-privattivi tista’ tiġi żgurata biss 
jekk ikun hemm sistema ta' riżoluzzjoni ta' 
kontroversji dwar il-privattivi li tiffunzjona 
kif suppost; jemmen li sistema bħal din 
għandha tirrispetta s-supremazija tal-liġi 
tal-Unjoni; jirrimarka li, fil-ħolqien ta’ 
sistema unitarja għar-riżoluzzjoni ta’ 
kontroversji dwar il-privattivi, is-sistemi 
nazzjonali eżistenti tal-privattivi
għandhom jintużaw b’mod effikaċi;

Or. lt

Emenda 4
Marietta Giannakou

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jirrikonoxxi li l-protezzjoni effikaċi 
unitarja tal-privattivi tista’ tiġi żgurata biss 
jekk ikun hemm sistema ta' riżoluzzjoni ta' 
kontroversji dwar il-privattivi li tiffunzjona 
kif suppost; jemmen li sistema bħal din 
għandha tirrispetta s-supremazija tal-liġi 
tal-Unjoni;

2. Jirrikonoxxi li l-protezzjoni effikaċi 
unitarja tal-privattivi tista’ tiġi żgurata biss 
jekk ikun hemm sistema speċjalizzata ta' 
riżoluzzjoni ta' kontroversji dwar il-
privattivi, li tiffunzjona kif suppost; 
jemmen li sistema bħal din għandha 
tirrispetta s-supremazija tal-liġi tal-Unjoni;

Or. el

Emenda 5
Rolandas Paksas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jinnota li l-qorti tal-privattivi 
għandha tingħatha l-kompetenza 
esklussiva għal bosta kawżi dwar il-
privattivi istitwiti minn persuni privati, 
bir-riżultat li din il-qorti twassal għal 
tibdiliet fil-qrati nazzjonali f’dan il-
qasam, u l-qrati nazzjonali jitilfu d-dritt li 
jirrikorru għall-Qorti tal-Ġustizzja għal 
digriet preliminari, b’tali mod li l-qorti 
tal-privattivi tkun l-unika qorti li tkun 
tista’ taħdem mal-Qorti tal-Ġustizzja, 
permezz tal-proċedura tad-digrieti 
preliminari, fuq kwistjonijiet li jinvolvu l-
interpretazzjoni u l-applikazzjoni tad-dritt 
Komunitarju;

Or. lt

Emenda 6
Gerald Häfner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Huwa tal-fehma li Qorti Unifikata tal-
Privattivi tista' tinħoloq permezz ta' ftehim 
internazzjonali; jenfasizza, madankollu, li 
l-Qorti Unifikata tal-Privattivi għandha 
tirrispetta l-liġi tal-Unjoni; jemmen li dan 
ir-rispett għas-supremazija u l-
applikazzjoni xierqa tal-liġi tal-Unjoni 
għandu jkun żgurat inter alia billi tiġi 
prevista l-possibilità li jintalbu deċiżjonijiet 
preliminari mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 267 tat-
TFUE;

5. Huwa tal-fehma li, fid-dawl tal-opinjoni 
tal-Qorti msemmija hawn fuq u 
b’kunsiderazzjoni tal-fatt li l-Unjoni 
Ewropea mhijiex parti fil-Konvenzjoni 
Ewropea dwar il-Privattivi, jeħtieġ li ssir 
analiżi attenta dwar jekk Qorti Unifikata 
tal-Privattivi tistax tinħoloq permezz ta' 
ftehim internazzjonali kif huwa propost 
attwalment, speċjalment fid-dawl tal-
istruttura legali fil-Proposta għal 
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li jimplimenta l-kooperazzjoni 
msaħħa fil-qasam tal-ħolqien ta’ 
protezzjoni tal-privattiva unitarja, b’mod 
partikolari l-Artikolu 1 tiegħu; jenfasizza 
li l-Qorti Unifikata tal-Privattivi għandha 
tirrispetta l-liġi tal-Unjoni; jemmen li dan 
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ir-rispett għas-supremazija u l-
applikazzjoni xierqa tal-liġi tal-Unjoni 
għandu jkun żgurat inter alia billi tiġi 
prevista l-possibilità li jintalbu deċiżjonijiet 
preliminari mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 267 tat-
TFUE;

Or. en

Emenda 7
Gerald Häfner

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Huwa tal-fehma li Qorti Unifikata tal-
Privattivi tista' tinħoloq permezz ta' ftehim 
internazzjonali; jenfasizza, madankollu, li 
l-Qorti Unifikata tal-Privattivi għandha 
tirrispetta l-liġi tal-Unjoni; jemmen li dan 
ir-rispett għas-supremazija u l-
applikazzjoni xierqa tal-liġi tal-Unjoni 
għandu jkun żgurat inter alia billi tiġi 
prevista l-possibilità li jintalbu deċiżjonijiet 
preliminari mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 267 tat-
TFUE;

5. Huwa tal-fehma li, fid-dawl tal-opinjoni 
tal-Qorti msemmija hawn fuq, jeħtieġ li 
ssir analiżi attenta dwar il-mod kif Qorti 
Unifikata tal-Privattivi tista' tinħoloq 
permezz ta' ftehim internazzjonali; 
jenfasizza li l-Qorti Unifikata tal-Privattivi 
għandha tirrispetta l-liġi tal-Unjoni; 
jemmen li dan ir-rispett għas-supremazija u 
l-applikazzjoni xierqa tal-liġi tal-Unjoni 
għandu jkun żgurat inter alia billi tiġi 
prevista l-possibilità li jintalbu deċiżjonijiet 
preliminari mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 267 tat-
TFUE; jitlob, f’dan ir-rigward, li ssir 
analiżi fil-fond biex tivverifika jekk ftehim 
internazzjonali li fih l-Unjoni mhijiex 
parti jistax jikkonferixxi lill-Qorti tal-
Ġustizzja Ewropea obbligu li tilqa’ rikorsi 
għal digrieti preliminari kif ukoll jekk tali 
ftehim jistax jimponi fuq l-Istati Membri 
responsabbiltà għal ksur tal-liġi tal-
Unjoni;

Or. en
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Emenda 8
Alexandra Thein

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Huwa tal-fehma li Qorti Unifikata tal-
Privattivi tista' tinħoloq permezz ta' ftehim 
internazzjonali; jenfasizza, madankollu, li 
l-Qorti Unifikata tal-Privattivi għandha 
tirrispetta l-liġi tal-Unjoni; jemmen li dan 
ir-rispett għas-supremazija u l-
applikazzjoni xierqa tal-liġi tal-Unjoni 
għandu jkun żgurat inter alia billi tiġi 
prevista l-possibilità li jintalbu deċiżjonijiet 
preliminari mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 267 tat-
TFUE;

5. Huwa tal-fehma li Qorti Unifikata tal-
Privattivi tista' tinħoloq permezz ta' ftehim 
internazzjonali; jenfasizza, madankollu, li 
l-Qorti Unifikata tal-Privattivi għandha 
tirrispetta l-liġi tal-Unjoni; jemmen li dan 
ir-rispett għas-supremazija u l-
applikazzjoni xierqa tal-liġi tal-Unjoni 
għandu jkun żgurat inter alia billi tiġi 
prevista l-possibilità li jintalbu deċiżjonijiet 
preliminari mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 267 tat-
TFUE; jeħtieġ, barra minn hekk, li jkun 
żgurat li kwalunkwe deċiżjoni tal-Qorti 
Unifikata tal-Privattivi li tmur kontra xi 
liġi tal-Unjoni Ewropea tista’ tagħti lok 
għal xi forma ta’ responsabbiltà 
finanzjarja min-naħa ta’ wieħed jew aktar 
mill-Istati Membri;

Or. de


