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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp tkopri numru rilevanti ta' atti tal-Unjoni Ewropea 
(deċiżjonijiet ta' finanzjament) adottati skont id-deċiżjoni tal-komitoloġija: ir-rapporti annwali 
tas-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea juru li f'dawn l-aħħar tliet snin (2006-2008) 
795 miżura implimentattiva ġew adottati mill-Kummissjoni Ewropea f'dan il-qasam. 

Dawn il-miżuri jiġu adottati l-aktar skont il-"proċedura tal-amministrazzjoni" stabbilita fl-
Artikolu 4 tad-Deċiżjoni KE/1999/468 (Komitoloġija). 

Skont il-Kumitat DEVE, din il-proċedura ma kinitx sodisfaċenti: għalhekk fl-ambitu tat-
Trattat l-antik, diġà kienu ġew proposti tibdiliet biex tiddaħħal il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju għad-deċiżjoni dwar l-Istrumenti tar-Relazzjonijiet Esterni.

Wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, id-dispożizzjonijiet attwali dwar il-komitoloġija 
se jkollhom jiġu sostitwiti b'atti delegati u atti tal-implimentazzjoni skont l-Artikoli 290 u 291 
tat-TFUE. 

Attwalment għaddejjin negozjati diffiċli mal-Kummissjoni u l-koleġiżlatur bl-objettiv 
iddikjarat mill-Kumitat DEVE li lill-Istrumenti Finanzjarji għar-Relazzjonijiet Esterni tiġi 
applikata d-dispożizzjoni dwar l-Atti Delegati (Art. 290).

Il-Kumitat għall-Iżvilupp għalhekk ma jistax jaċċetta t-trasformazzjoni awtomatika tal-
"proċedura tal-amministrazzjoni" attwali fi "proċedura ta' eżami".

Huwa tal-akbar importanza li jitfakkar li l-proċedura leġiżlattiva ordinarja tapplika għall-
politika ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp li jfisser li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jaġixxu
f'kundizzjonijiet ta' parità bħala koleġiżlaturi. Għaldaqstant il-Parlament Ewropew għandu 
jeżerċita l-poteri ta' kontroll relatati kollha għal dak li għandu x'jaqsam ma' atti delegati u tal-
implimentazzjoni. B'mod partikolari, għandu jżomm id-drittijiet attwali (dritt ta' skrutinju, 
skrutinju demokratiku, aċċess għal informazzjoni) u possibbilment isaħħaħhom b'riżultat tat-
Trattat ta' Lisbona.

Waħda mill-miżuri eventwali biex jiġi garantit li l-Parlament Ewropew jiġi ttrattat 
f'kundizzjonijiet ta' parità hija l-possibilità li jingħata aċċess lir-rappreżentanti tal-Parlament 
Ewropew għal-laqgħat tal-"kumitati ta' rappreżentanti tal-Istati Membri".

Fl-aħħar nett, kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill għandhom ikunu jistgħu 
joġġezzjonaw għal abbozz ta' miżura implimentattiva f'każ li din tal-aħħar tkun f'kunflitt ma' 
Att tal-Unjoni.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-kumitat 
responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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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 l-eżerċizzju tal-Kummissjoni 
għall-implimentazzjoni tal-poteri skont l-
Artikolu 291 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament propost se jkopri l-funzjonament kollu tal-poteri ta' implimentazzjoni skont l-
Artikolu 291 TFUE, u mhux biss il-kontroll. Barra minn hekk, il-Parlament Ewropew, bħala 
koleġiżlatur, għandu jkun f'kundizzjonijiet ta' parità mal-Kunsill.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea issa jirrikjedi li l-
Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistabbilixxu r-regoli u l-prinċipji ġenerali 
dwar il-mekkaniżmi għall-kontroll mill-
Istati Membri tal-eżerċizzju tal-poteri 
implimentattivi tal-Kummissjoni.

(3) It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea issa jirrikjedi li l-
Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistabbilixxu r-regoli u l-prinċipji ġenerali 
dwar l-eżerċizzju tal-poteri implimentattivi 
tal-Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda 1.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Hu neċessarju li jiġi żgurat li l- (4) Hu neċessarju li jiġi żgurat li l-
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proċeduri għall-kontroll bħal dan huma 
ċari, effettivi u proprzjonati man-natura tal-
atti implimentattivi u li dawn jirriflettu fuq 
ir-rekwiżiti istituzzjonali tat-Trattat kif 
ukoll mill-esperjenzi miksuba u mill-
prattiċi komuni segwiti fl-implimentazzjoni 
tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

proċeduri għall-kontroll huma ċari, effettivi 
u proporzjonati man-natura tal-atti 
implimentattivi u li dawn jirriflettu fuq ir-
rekwiżiti istituzzjonali tat-Trattat, il-
kundizzjoni ta' parità tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill rigward l-atti 
kollha adottati skont il-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja kif ukoll mill-
esperjenzi miksuba u mill-prattiċi komuni 
segwiti fl-implimentazzjoni tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

Ġustifikazzjoni

Għal finijiet ta' kjarifika.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-kriterji għandhom jiġi stupulati biex
tkun ddeterminata l-proċedura li għandha 
tintuża għall-adozzjoni tal-atti 
implimentattivi. Sabiex ikun hemm aktar 
konsistenza u sabiex jiġi żgurat li r-
rekwiżiti proċedurali huma proporzjonati 
man-natura tal-atti implimentattivi li 
jkunu ser jiġu adottati, dawk il-kriterji 
għandhom jorbtu.

(8) Mingħajr ħsara għall-proċedura li 
għandha tintuża għall-adozzjoni tal-atti 
implimentattivi, li hija determinata fl-att 
bażiku, il-proċedura ta' eżami għandha, 
fil-prinċipju, tintuża għall-adozzjoni tal-
miżuri implimentattivi ġenerali, fejn ma 
jkunx hemm bżonn ta' kundizzjonijiet 
uniformi.

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni dwar jekk tintużax il-proċedura konsultattiva, li tagħti iktar poteri lill-
Kummissjoni, jew il-proċedura ta' eżami, fejn l-Istati Membri għandhom iktar poteri, 
għandha titħalla f'idejn il-koleġiżlatur tal-att bażiku.
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Emenda 5

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-
kumitat.

(9) Il-proċedura ta' eżami għandha 
tipprovdi għall-kontroll 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-kumitat.

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni dwar jekk tintużax il-proċedura konsultattiva, li tagħti iktar poteri lill-
Kummissjoni, jew il-proċedura ta' eżami, fejn l-Istati Membri għandhom iktar poteri, 
għandha titħalla f'idejn il-koleġiżlatur tal-att bażiku.

Emenda 6

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.

imħassar
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Emenda 7

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 kundizzjonijiet uniformi ta' 
implimentazzjoni u jiddisponi li l-
adozzjoni tal-atti implimentattivi mill-
Kummissjoni jkunu soġġetti għall-kontroll 
mill-Istati Membri.

Ġustifikazzjoni

Għal finijiet ta' kjarifika.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-proċedura tal-eżaminazzjoni tista'
tapplika biss għall-adozzjoni ta':

2. Il-proċedura ta' eżami għandha, fil-
prinċipju, tapplika għall-adozzjoni ta' 
miżuri implimentattivi ta' ambitu ġenerali, 
fejn ikun hemm ħtieġa għal 
kundizzjonijiet uniformi.

(a) Miżuri ta' implimentazzjoni ta' ambitu 
ġenerali;
(b) Miżuri oħra ta' implimentazzjoni 
marbuta mal-:
i) politiki agrikoli komuni u l-politiki ta' 
sajd komuni;
ii) l-ambjent, is-sigurtà u s-sikurezza jew 
il-protezzjoni tas-saħħa jew is-sikurezza 
tal-bnedmin, l-annimali jew il-pjanti;
iii) politika kummerċjali komuni.



PE441.193v02-00 8/15 AD\818840MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni dwar jekk tintużax il-proċedura konsultattiva, li tagħti iktar poteri lill-
Kummissjoni, jew il-proċedura ta' eżami, fejn l-Istati Membri għandhom iktar poteri, 
għandha titħalla f'idejn il-koleġiżlatur tal-att bażiku.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-miżuri l-oħra kollha ta' 
implimentazzjoni u għal miżuri ta' 
implimentazzjoni msemmija f'paragrafu 2 
għandha tapplika l-proċedura 
konsultattiva, fejn din titqies li tkun 
xierqa.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni dwar jekk tintużax il-proċedura konsultattiva, li tagħti iktar poteri lill-
Kummissjoni, jew il-proċedura ta' eżami, fejn l-Istati Membri għandhom iktar poteri, 
għandha titħalla f'idejn il-koleġiżlatur tal-att bażiku.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Oġġezzjoni għal abbozzi ta’ miżuri 

implimentattivi
Jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jesprimi l-oġġezzjoni tiegħu għall-abbozz 
tal-miżuri implimentattivi, li l-adozzjoni 
tagħhom tiġi maħsuba u li jkunu tressqu 
quddiem kumitat skont att bażiku adottat 
skont l-Artikolu 294 TFUE, abbażi tal-fatt 
li dawk il-miżuri ma jirrispettawx l-att 
bażiku, il-Kummissjoni għandha teżamina 
l-abbozz tal-miżuri mill-ġdid.
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Il-Kummissjoni tista' tirtira dawk il-
miżuri implimentattivi li għalihom il-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill ikun
esprima oġġezzjoni, jew tipproponi abbozz 
ġdid li għandu jqis l-osservazzjonijiet tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Għandu jinżamm id-dritt ta' skrutinju li għandu attwalment il-Parlament Ewropew.  
Għalhekk, l-Artikolu 8 tad-Deċiżjoni 99/468 ma għandux ikun inkluż fir-regolament.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-pożizzjonijiet, u r-raġunijiet relatati 
ma' dawn il-pożizzjonijiet, tar-
rappreżentanti tal-Istati Membri,

Ġustifikazzjoni

Il-pożizzjonijiet tar-rappreżentanti tal-Istati Membri għandhom ikunu aċċessibbli għall-
Parlament Ewropew (li jagħti aċċess lill-pubbliku għas-seduti u għal-laqgħat tal-kumitati 
kollha).

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 għandhom ikollhom aċċess 
indaqs għall-informazzjoni msemmija 
f'paragrafu 1. Għal dawn il-finijiet, l-
informazzjoni kollha msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tintbagħat lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill fl-istess 
ħin li tintbagħat lill-membri tal-kumitati u 
bl-istess kundizzjonijiet.
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Ġustifikazzjoni

L-emenda tiċċara l-modalitajiet ta' trasmissjoni tal-informazzjoni billi tadotta d-
dispożizzjonijiet rilevanti tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-3 ta' Ġunju 2008.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Ir-rappreżentanti tal-Parlament 
Ewropew għandu jkollhom aċċess għal-
laqgħat tal-kumitati bħala osservaturi.

Ġustifikazzjoni

Il-laqgħat tal-kumitati għandhom ikunu aċċessibbli għall-osservaturi tal-Parlament Ewropew 
(li jagħti aċċess lill-pubbliku għas-seduti u għal-laqgħat tal-kumitati kollha).

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9
Revoka tad-Deċiżjoni 1999/468/KE 

imħassar

Għandha titħassar id-Deċiżjoni 
1999/468/KE. 
L-effetti tal-Artikoli 5a tad-Deċiżjoni 
revokata għandhom jinżammu għal 
finijiet tal-atti bażiċi eżistenti li jagħmlu 
referenza għalihom.

Ġustifikazzjoni

Id-Deċiżjoni dwar il-Komitoloġija, sa meta tittieħed id-deċiżjoni dwar l-applikazzjoni tal-
Artikolu 290 (atti delegati) għall-Istrumenti Finanzjarji għar-Relazzjonijiet Esterni, se jkollha 
applikazzjoni limitata f'dan il-qasam.
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 10

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:

imħassar

(a) referenzi għall-Artikolu 3 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom jiġu 
interpretati bħala referenzi għall-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;
(c) referenzi għall-Artikolu 6 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom jiġu 
interpretati bħala referenzi għall-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.
2. L-Artikoli 3 u 7 ta' dan ir-Regolament 
għandhom japplikaw għall-kumitati 
kollha eżistenti.

Ġustifikazzjoni

Allinjament awtomatiku kif kien issuġġerit mill-Kummissjoni jipperikola l-prerogattivi tal-
Parlament Ewropew. Dan ikun jista' jingħara wara li jintlaħaq ftehim dwar l-applikazzjoni 
tal-Artikolu 290 (Atti Delegati) għall-istrumenti finanzjarji għar-relazzjonijiet esterni.
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 10 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Adattament ta' atti eżistenti

Il-Kummissjoni timpenja ruħha biex 
teżamina l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni fis-
seħħ u biex tressaq il-proposti leġiżlattivi 
meħtieġa għall-allinjament tagħha mad-
dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona u 
partikolarment mal-Artikoli 290 u 291 
TFUE qabel il-31 ta' Diċembru 2010. 

Ġustifikazzjoni

Allinjament awtomatiku kif kien issuġġerit mill-Kummissjoni jipperikola l-prerogattivi tal-
Parlament Ewropew. Dan ikun jista' jingħara wara li jintlaħaq ftehim dwar l-applikazzjoni 
tal-Artikolu 290 (Atti Delegati) għall-istrumenti finanzjarji għar-relazzjonijiet esterni.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 10 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10b
Restrizzjoni tal-allinjament

L-Artikolu 10 ta' dan ir-Regolament ma 
għandux japplika:
għar-Regolament (KE) Nru 1905/2006 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi 
strument ta' finanzjament tal-
kooperazzjoni għall-iżvilupp1;
għar-Regolament (KE) Nru 1638/2006 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta' Ottubru 2006 li jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet ġenerali għat-twaqqif ta' 
Strument Ewropew ta' Viċinat u Sħubija2;
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għar-Regolament (KE) Nru 1717/2006 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta' Novembru 2006 li jistabbilixxi 
Strument għall-Istabbiltà3;
għar-Regolament (KE) Nru 1889/2006 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta' Diċembru 2006 dwar l-istabbiliment 
ta' strument ta' finanzjament għall-
promozzjoni tad-demokrazija u tad-
drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja4;
għar-Regolament tal-Kunsill 
(EURATOM) Nru 300/2007 tad-19 ta' 
Frar 2007 li jistabbilixxi Strument għall-
Kooperazzjoni dwar is-Sikurezza 
Nukleari5;
għar-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1934/2006 tal-21 ta' Diċembru 2006 
li jistabbilixxi strument ta' finanzjament 
għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi u territorji 
industrijalizzati u oħrajn bi dħul għoli6;
għar-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1085/2006 tas-17 ta' Lulju 2006 li 
jistabbilixxi Strument għall-Assistenza ta' 
Qabel l-Adeżjoni (IPA)7;
għar-Regolament (KE) Nru 1337/2008 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Diċembru 2008 li jistabbilixxi 
faċilità għal rispons rapidu għall-
prezzijiet tal-ikel li dejjem qed jogħlew fil-
pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw8;
għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/526/KE 
tas-17 ta' Lulju 2006 dwar ir-relazzjonijiet 
bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa, u 
l-Groenlandja u r-Renju tad-Danimarka, 
min-naħa l-oħra9;
għar-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1257/96 tal-20 ta' Ġunju 1996 
rigward l-għajnuna umanitarja10.
_____________________
1 ĠU L 378, 27.12.2006, p. 41.
2 ĠU L 310, 9.11.2006, p. 1.
3 ĠU L 327, 24.11.2006, p. 1.
4 ĠU L 386, 29.12.2006, p. 1.
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5 ĠU L 81, 22.3.2007, p. 1.
6 ĠU L 405, 30.12.2006, p. 41.
7 ĠU L 210, 31.7.2006, p. 82.
8 ĠU L 354, 31.12.2008, p. 62.
9 ĠU L 208, 29.7.2006, p. 28.
10 ĠU L 163, 2.7.1996, p. 1.

Ġustifikazzjoni

The automatic horizontal alignment suggested by the Commission, pending a decision on the 
application of Article 290 (Delegated Acts) to the external relations instruments, will 
determine a legal loophole. Nothing in the proposed Regulation suggests that the Commission 
will propose a screening with the view to introducing delegated acts. Therefore, if Articles 9 
and 10 of the proposal are maintained, thus deleting the now binding comitology, the present 
amendment will leave to the European Parliament the legal basis which is needed to object to 
measures in breach of the External relations acts.

By the contrary, should amendments 14 and 15 be adopted, thus avoiding the deletion of the 
current comitology, Amendments 17 ands 18 will fall.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 12 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 10 ta’ dan ir-Regolament 
għandu japplika mill-1 ta’ Diċembru 
2010.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Konsegwenza tat-tħassir tal-Artikolu 10.
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