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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

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

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa.
Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 
tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.



PR\1007726MT.doc 3/12 PE521.716v02-00

MT

WERREJ

Paġna

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW ..........5



PE521.716v02-00 4/12 PR\1007726MT.doc

MT



PR\1007726MT.doc 5/12 PE521.716v02-00

MT

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 638/2004 fuq l-istatistiċi Komunitarji rigward il-kummerċ ta' 
merkanzija bejn Stati Membri rigward l-għoti ta’ setgħat iddelegati u implimentattivi 
lill-Kummissjoni għall-adozzjoni ta’ ċerti miżuri, il-komunikazzjoni ta’ informazzjoni 
mill-amministrazzjoni tad-dwana, l-iskambju ta’ dejta kunfidenzjali bejn l-Istati 
Membri, kif ukoll id-definizzjoni tal-valur statistiku
(COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2013)0578),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 338(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C7-0242/2013),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A7-
0000/2013),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Huwa partikolarment importanti li l-
Kummissjoni twettaq il-konsultazzjonijiet 
xierqa matul ix-xogħol ta’ tħejjija tagħha, 
inkluż fil-livell tal-għarfien espert. Meta 
tħejji u tfassal l-atti ddelegati, il-
Kummissjoni għandha tiżgura t-

(6) Huwa partikolarment importanti li l-
Kummissjoni twettaq il-konsultazzjonijiet 
xierqa matul ix-xogħol ta’ tħejjija tagħha, 
inkluż fil-livell l-aktar effiċjenti tal-
għarfien espert. Meta tħejji u tfassal l-atti 
ddelegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura 
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trasmissjoni simultanja, fil-ħin u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

t-trasmissjoni simultanja, fil-ħin u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. de

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-Kummissjoni għandha tiżgura li 
dawn l-atti ddelegati ma jimponux piż 
amministrattiv addizzjonali sinifikanti fuq 
l-Istati Membri u fuq l-unitajiet li jwieġbu.

(7) Il-Kummissjoni għandha tiżgura li 
dawn l-atti delegati ma jimponux piż 
amministrattiv addizzjonali fuq l-Istati 
Membri u fuq l-unitajiet li jwieġbu u 
jibqgħu fil-livell l-aktar kosteffiċjenti.

Or. de

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 638/2004, 
għandhom jiġu kkonferiti setgħat 
implimentattivi lill-Kummissjoni li 
jippermettulha li tadotta l-arranġamenti 
għall-ġbir tal-informazzjoni, b’mod 
partikolari rigward il-kodiċijiet li 
għandhom jintużaw, id-dispożizzjonijiet 
tekniċi biex tinġabar l-istatistika annwali 
dwar il-kummerċ permezz tal-karatteristiċi 
tan-negozju u kwalunkwe miżura 
neċessarja biex tiżgura li l-kwalità tal-
istatistika trażmessa hija konformi mal-

(8) Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 638/2004, 
għandhom jiġu kkonferiti setgħat 
implimentattivi lill-Kummissjoni li 
jippermettulha li tadotta l-arranġamenti 
għall-ġbir tal-informazzjoni, b’mod 
partikolari rigward il-kodiċijiet li 
għandhom jintużaw, id-dispożizzjonijiet 
tekniċi biex tinġabar l-istatistika annwali 
dwar il-kummerċ permezz tal-karatteristiċi 
tan-negozju u kwalunkwe miżura 
neċessarja biex tiżgura li l-kwalità tal-
istatistika mingħajr ħlas trażmessa hija 
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kriterji tal-kwalità. Dawn is-setgħat 
għandhom jiġu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

konformi mal-kriterji tal-kwalità. Dawn is-
setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

Or. de

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Simplifikazzjonijiet ta’ skemi ta’ 
approvazzjoni doganali wasslu għal nuqqas 
ta’ disponibbiltà, fil-livell ta’ dwana, ta’ 
tagħrif statistiku dwar merkanzija li 
tgħaddi minn proċeduri doganali ta' 
proċessar. Biex tiġi żgurata l-kopertura tad-
dejta, il-movimenti ta’ dik il-merkanzija 
għandhom jiġu inklużi fis-sistema tal-
Intrastat.

(12) Simplifikazzjonijiet ta’ skemi ta’ 
approvazzjoni doganali wasslu għal nuqqas 
ta’ disponibbiltà, fil-livell ta’ dwana, ta’ 
tagħrif statistiku dwar merkanzija li 
tgħaddi minn proċeduri doganali ta' 
proċessar. Biex tiġi żgurata l-kopertura tad-
dejta, il-movimenti ta’ dik il-merkanzija 
għandhom jiġu inklużi fis-sistema tal-
Intrastat filwaqt li jkunu limitati, kemm 
jista' jkun, kwalunkwe spejjeż 
addizzjonali.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-iskambju ta’ dejta kunfidenzjali 
relatata mal-istatistika dwar il-kummerċ 
ġewwa l-UE għandu jitħalla jsir bejn l-
Istati Membri bil-għan li jkun hemm iktar 
effiċjenza fl-iżvilupp, fil-produzzjoni u fit-
tixrid ta’ din l-istatistika jew għat-titjib tal-
kwalità tagħha.

(13) L-iskambju ta’ dejta kunfidenzjali 
relatata mal-istatistika dwar il-kummerċ 
ġewwa l-UE għandu jitħalla jsir bejn l-
Istati Membri u jkun mingħajr ħlas bil-
għan li jkun hemm iktar effiċjenza fl-
iżvilupp, fil-produzzjoni u fit-tixrid ta’ din 
l-istatistika jew għat-titjib tal-kwalità 
tagħha.
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Or. de

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) It-trażmissjoni ta' informazzjoni 
min-naħa tal-amministrazzjoni tad-dwana 
nazzjonali m'għandha ġġib magħha l-
ebda ħlas għall-Istati Membri u l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni jew l-aġenziji.

Or. de

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 638/2004
Artikolu 9a – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iskambju ta’ dejta kunfidenzjali, kif 
iddefinit bl-Artikolu 3(7) tar-Regolament 
(KE) Nru 223/2009 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 
2009 dwar l-Istatistika Ewropea (*), 
għandu għal skopijiet ta’ statistika biss, 
jkun permess bejn l-awtoritajiet nazzjonali 
rispettivi ta’ kull Stat Membru, fejn l-
iskambju jservi l-iżvilupp effiċjenti, il-
produzzjoni u d-disseminazzjoni tal-
istatistika Ewropea rigward il-kummerċ ta’ 
merkanzija bejn l-Istati Membri jew itejjeb 
il-kwalità tagħhom.

L-iskambju mingħajr ħlas ta’ dejta 
kunfidenzjali, kif iddefinit bl-Artikolu 3(7) 
tar-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ 
Marzu 2009 dwar l-Istatistika Ewropea (*), 
għandu għal skopijiet ta’ statistika biss, 
ikun permess bejn l-awtoritajiet nazzjonali 
rispettivi ta’ kull Stat Membru, fejn l-
iskambju jservi l-iżvilupp effiċjenti, il-
produzzjoni u d-disseminazzjoni tal-
istatistika Ewropea rigward il-kummerċ ta’ 
merkanzija bejn l-Istati Membri jew itejjeb 
b'mod sinifikanti l-kwalità tagħhom. 
B'dan il-mod, il-piż amministrattiv se 
jitnaqqas kemm jista' jkun.

Or. de
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 638/2004
Artikolu 9a – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet nazzjonali li jkunu kisbu d-
dejta kunfidenzjali għandhom jittrattaw din 
l-informazzjoni bħala kunfidenzjali u 
għandhom jużawha esklussivament għal 
għanijiet ta' statistika.

L-awtoritajiet nazzjonali li jkunu kisbu d-
dejta kunfidenzjali għandhom jittrattaw din 
l-informazzjoni bħala kunfidenzjali u 
għandhom jużawha esklussivament għal 
għanijiet ta' statistika. Huma ma 
għandhom jittrażmettuha lil ebda 
organizzazzjoni oħra.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6 – sottopunt a
Regolament (KE) Nru 638/2004
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta, b’konformità mal-Artikolu 13a, 
atti ddelegati biex tadatta dawn ir-rati ta’ 
kopertura tal-Intrastat għall-iżviluppi 
tekniċi u ekonomiċi kull meta jkun 
possibbli tnaqqashom, filwaqt li żżomm 
statistika li tissodisfa l-indikaturi tal-
kwalità u l-istandards fis-seħħ.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta, b’konformità mal-Artikolu 13a, 
atti ddelegati biex tadatta dawn ir-rati ta’ 
kopertura tal-Intrastat għall-iżviluppi 
tekniċi u ekonomiċi kull meta jkun 
possibbli tnaqqashom, filwaqt li żżomm 
statistika b'livell ta' kwalità adegwat.

Or. en
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 638/2004
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(6a) L-Artikolu 11 huwa sostitwit b'dan li 
ġej:

Artikolu 11 "Artikolu 11

Il-kunfidenzalità tal-istatistika Il-kunfidenzjalità tal-istatistika
Fil-każ uniku fejn il-parti jew il-partijiet li 
jkunu pprovdew l-informazzjoni hekk 
jitolbu, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom 
jiddeċiedu jekk ir-riżultati tal-istatistika, li 
permezz tagħhom huwa possibli li jista' 
jkun identifikati l-imsemmija fornituri, 
għanhomx jiġu disseminati jew emendati 
b'tali mod li d-disseminazzjoni tagħhom 
ma jippreġudikax il-konfidenzalità tal-
istatistika

Fil-każ uniku fejn il-parti jew il-partijiet li 
jkunu pprovdew l-informazzjoni hekk 
jitolbu, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom 
jiddeċiedu jekk ir-riżultati tal-istatistika, li 
permezz tagħhom huwa possibli li jista' 
jkun identifikati l-imsemmija fornituri, 
għandhomx jiġu disseminati jew emendati 
b'tali mod li d-disseminazzjoni tagħhom 
ma jippreġudikax il-konfidenzalità tal-
istatistika. L-awtoritajiet nazzjonali 
għandhom jiżguraw li l-benefiċċji 
statistiċi għandhom jegħlbu b'mod ċar l-
effetti negattivi eventwali fuq il-parti jew 
il-partijiet li jipprovdu l-informazzjoni.”

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 7 – punt c
Regolament (KE) Nru 638/2004
Artikolu 12 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tadotta 
dispożizzjonijiet tekniċi għal 
kumpilazzjoni ta’ din l-istatistika.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami 

Permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-
Kummissjoni għandha tadotta 
dispożizzjonijiet tekniċi għal 
kumpilazzjoni ta’ din l-istatistika b'mod l-
aktar ekonomiku.
Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
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msemmija fl-Artikolu 14(2). jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 14(2).

Or. de

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 638/2004
Artikolu 13 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Kummissjoni għandha tadotta, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
kwalunkwe miżura neċessarja biex tiżgura 
l-kwalità tal-istatistika trażmessa 
konformement mal-kriterji tal-kwalità.

(4) Il-Kummissjoni għandha tadotta, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
kwalunkwe miżura neċessarja biex tiżgura 
l-kwalità tal-istatistika trażmessa 
konformement mal-kriterji tal-kwalità, 
b'hekk għandhom ikunu evitati spejjeż 
żejda għall-awtoritajiet nazzjonali tal-
istatistika.

Or. de

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 9
Regolament (KE) Nru 638/2004
Artikolu 13a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Meta teżerċita s-setgħat delegati fl-
Artikolu 3(4), 6(2), 10(3) (4) u (5), 
12(1)(a) u (2), il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li l-atti ddelegati ma jimponux piż 
amministrattiv addizzjonali sinifikanti fuq 
l-Istati Membri u fuq il-parteċipanti.

(2) Meta teżerċita s-setgħat delegati fl-
Artikolu 3(4), 6(2), 10(3) (4) u (5), 
12(1)(a) u (2), il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li l-atti ddelegati ma jimponux piż 
amministrattiv addizzjonali sinifikanti fuq 
l-Istati Membri u fuq il-parteċipanti u ma 
jkunux marbuta ma' spejjeż eċċessivi.

Or. de
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 9
Regolament (KE) Nru 638/2004
Artikolu 13a – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Att iddelegat adottat skont l-
Artikoli 3(4), 6(2), 10(3) (4) u (5), 12(1)(a) 
u (2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
tiġi espressa l-ebda oġġezzjoni għalih mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi 
żmien xahrejn minn meta dak l-att jiġi 
nnotifikat lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-
perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
it-tnejn ikunu informaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

6. Att iddelegat adottat skont l-
Artikoli 3(4), 6(2), 10(3) (4) u (5), 12(1)(a) 
u (2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
tiġi espressa l-ebda oġġezzjoni għalih mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi 
żmien tliet xhur minn meta dak l-att jiġi 
nnotifikat lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-
perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
it-tnejn ikunu informaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq l-
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill.

Or. en


