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Emenda 11
Emer Costello

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Sabiex tiġi miġġielda b’mod effettiv 
id-diskriminazzjoni, skont l-Artikolu 10 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea (TFUE) u biex tassisti fl-
iżgurar tal-konformità mal-Artikolu 21 
tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea, u biex timmira għal 
impjieg u progress soċjali sħaħ, skont l-
Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, u biex jiġi sorveljat il-progress 
lejn l-objettivi tal-politika tal-Unjoni, 
bħall-miri ewlenin tal-Ewropa 2020, 
huma meħtieġa statistiċi komparabbli, 
affidabbli u oġġettivi dwar is-sitwazzjoni 
ta’ persuni impjegati, persuni qiegħda u 
persuni barra mis-suq tax-xogħol, filwaqt 
li jiġu rispettati l-kunfidenzjalità 
statistika, il-privatezza u l-protezzjoni tad-
dejta personali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ‘temenda’ l-emenda nru 1 tar-Rapporteur, billi tinkludi referenzi għall-Karta u 
l-Artikolu 3 tat-TUE, li jirreferi għall-għan tal-UE tal-impjieg u l-progress soċjali sħaħ, 
minflok l-Artikolu 9 tat-TFUE, li jirreferi għall-ħtieġa li jiġu promossi livelli għolja ta’ 
impjieg u ‘protezzjoni soċjali xierqa’.

Emenda 12
Emer Costello

Proposta għal regolament
Premessa 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 290 tat-TFUE sabiex 
tissupplimenta jew temenda ċerti elementi 
mhux essenzjali ta’ atti leġiżlattivi 
partikolari, speċjalment biex jitqiesu l-
iżviluppi ekonomiċi, soċjali u tekniċi. Il-
Kummissjoni għandha tiżgura li dawn l-
atti delegati ma jimponux piż 
amministrattiv addizzjonali sinifikanti fuq 
l-Istati Membri u fuq l-unitajiet li jwieġbu.

(3) Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 290 tat-TFUE sabiex 
tissupplimenta jew temenda ċerti elementi 
mhux essenzjali ta’ atti leġiżlattivi 
partikolari, speċjalment biex jitqiesu l-
iżviluppi ekonomiċi, soċjali u tekniċi. 
Dawn l-atti delegati m’għandhomx
jimponu piż addizzjonali sproporzjonat
fuq l-Istati Membri u fuq dawk li jwieġbu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex biss il-kompitu tal-Kummissjoni li tevalwa l-impatt tal-atti delegati. 2. ‘Piż 
amministrattiv addizzjonali sinifikanti’ mhuwiex dejjem negattiv u mhuwiex ċar liema piż 
‘amministrattiv’ jista’ jiġi impost fuq dawk li jwieġbu. 3. ‘Dawk li jwieġbu’ hija preferuta 
minn ‘unitajiet li jwieġbu’ u tintuża sussegwentement fl-Artikolu 7c (1.)

Emenda 13
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 290 tat-TFUE sabiex 
tissupplimenta jew temenda ċerti elementi 
mhux essenzjali ta’ atti leġiżlattivi 
partikolari, speċjalment biex jitqiesu l-
iżviluppi ekonomiċi, soċjali u tekniċi. Il-
Kummissjoni għandha tiżgura li dawn l-atti 
delegati ma jimponux piż amministrattiv
addizzjonali sinifikanti fuq l-Istati Membri 
u fuq l-unitajiet li jwieġbu.

(3) Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 290 tat-TFUE sabiex 
tissupplimenta jew temenda ċerti elementi 
mhux essenzjali ta’ atti leġiżlattivi 
partikolari, speċjalment biex jitqiesu l-
iżviluppi ekonomiċi, soċjali u tekniċi. Il-
Kummissjoni għandha tiżgura li dawn l-atti 
delegati ma jimponux piż addizzjonali 
sinifikanti fuq l-Istati Membri u fuq l-
unitajiet li jwieġbu.

Or. en
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Emenda 14
Emer Costello

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fid-dawl tal-importanza tal-moduli ad 
hoc tal-Istħarriġ dwar il-Forza tax-Xogħol 
b’appoġġ għall-politiki tal-Unjoni, hija 
proposta kontribuzzjoni mill-Unjoni għall-
finanzjament tal-implimentazzjoni 
tagħhom permezz ta’ proċeduri ta’ għotja, 
mingħajr sejħiet għal proposti. L-għotjiet 
għandhom jingħataw lill-istituti nazzjonali 
tal-istatistika u lil awtoritajiet nazzjonali 
oħra msemmija fl-Artikolu 5(2) tar-
Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta’ Marzu 2009 dwar l-Istatistika 
Ewropea. L-għotjiet li jingħataw bl-għan li 
jitwettqu stħarriġiet dwar il-forza tax-
xogħol jistgħu jieħdu l-forma ta’ somom 
f’daqqa. F’dan il-kuntest, l-użu ta’ somom 
f’daqqa għandu jkun mezz ewlieni kif tiġi 
ssimplifikata l-ġestjoni tal-għotjiet.

(8) Fid-dawl tal-importanza tal-moduli ad 
hoc tal-Istħarriġ dwar il-Forza tax-Xogħol 
għall-politiki tal-Unjoni, tista’ tingħata
kontribuzzjoni mill-Unjoni għall-
finanzjament tal-implimentazzjoni 
tagħhom permezz ta’ proċeduri ta’ għotja, 
mingħajr sejħiet għal proposti lill-istituti 
nazzjonali tal-istatistika u lil awtoritajiet 
nazzjonali oħra msemmija fl-Artikolu 5(2) 
tar-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta’ Marzu 2009 dwar l-Istatistika 
Ewropea. L-għotjiet li jingħataw bl-għan li 
jitwettqu stħarriġiet dwar il-forza tax-
xogħol jistgħu jieħdu l-forma ta’ somom 
f’daqqa. F’dan il-kuntest, l-użu ta’ somom 
f'daqqa għandu jkun wieħed mill-mezzi
ewlenin kif tiġi ssimplifikata l-ġestjoni tal-
għotjiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ġustifikazzjoni – ‘jista’ jingħata’ huwa użat fl-Artikolu 7b(2).

Emenda 15
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fid-dawl tal-importanza tal-moduli ad (8) Fid-dawl tal-importanza tal-moduli ad 
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hoc tal-Istħarriġ dwar il-Forza tax-Xogħol 
b’appoġġ għall-politiki tal-Unjoni, hija 
proposta kontribuzzjoni mill-Unjoni għall-
finanzjament tal-implimentazzjoni 
tagħhom permezz ta’ proċeduri ta’ għotja, 
mingħajr sejħiet għal proposti. L-għotjiet 
għandhom jingħataw lill-istituti nazzjonali 
tal-istatistika u lil awtoritajiet nazzjonali 
oħra msemmija fl-Artikolu 5(2) tar-
Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta’ Marzu 2009 dwar l-Istatistika 
Ewropea. L-għotjiet li jingħataw bl-għan li 
jitwettqu stħarriġiet dwar il-forza tax-
xogħol jistgħu jieħdu l-forma ta' somom 
f'daqqa. F’dan il-kuntest, l-użu ta’ somom 
f’daqqa għandu jkun mezz ewlieni kif tiġi 
ssimplifikata l-ġestjoni tal-għotjiet.

hoc tal-Istħarriġ dwar il-Forza tax-Xogħol 
b’appoġġ għall-politiki tal-Unjoni, se 
tingħata kontribuzzjoni mill-Unjoni għall-
finanzjament tal-implimentazzjoni 
tagħhom permezz ta’ proċeduri ta’ għotja, 
mingħajr sejħiet għal proposti. L-għotjiet 
għandhom jingħataw lill-istituti nazzjonali 
tal-istatistika u lil awtoritajiet nazzjonali 
oħra msemmija fl-Artikolu 5(2) tar-
Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta’ Marzu 2009 dwar l-Istatistika 
Ewropea. L-għotjiet li jingħataw bl-għan li 
jitwettqu stħarriġiet dwar il-forza tax-
xogħol jistgħu jieħdu l-forma ta' somom 
f'daqqa. F’dan il-kuntest, l-użu ta’ somom 
f’daqqa għandu jkun mezz ewlieni kif tiġi 
ssimplifikata l-ġestjoni tal-għotjiet.

Or. en

Emenda 16
Emer Costello

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) B’deroga mill-Artikolu 126(3)(e) tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli 
finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali 
tal-Unjoni, minħabba ż-żieda fil-piż 
amministrattiv b’rabta mal-informazzjoni 
addizzjonali li trid tinġabar għall-Istħarriġ 
dwar il-Forza tax-Xogħol li se jgħin biex 
jiġu pprovduti l-indikaturi għal tlieta mill-
miri ewlenin tal-Ewropa 2020, jeħtieġ li 
jiġu konfinanzjati l-ispejjeż tas-salarji tal-
persunal ta’ amministrazzjonijiet 
nazzjonali anki jekk l-awtorità pubblika 
relevanti tkun wettqet l-azzjoni sostnuta 
mingħajr għotja tal-UE.

(9) B'deroga mill-Artikolu 126(3)(e) tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli 
finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali 
tal-Unjoni, minħabba ż-żieda fl-ammont 
ta’ xogħol b’rabta mal-informazzjoni 
addizzjonali li trid tinġabar għall-Istħarriġ 
dwar il-Forza tax-Xogħol, jeħtieġ li jiġu 
konfinanzjati l-ispejjeż tas-salarji tal-
persunal ta’ amministrazzjonijiet 
nazzjonali anki jekk l-awtorità pubblika 
relevanti tkun wettqet l-azzjoni sostnuta 
mingħajr għotja tal-UE.
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Or. en

Emenda 17
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) B’deroga mill-Artikolu 126(3)(e) tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli 
finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali 
tal-Unjoni, minħabba ż-żieda fil-piż
amministrattiv b’rabta mal-informazzjoni 
addizzjonali li trid tinġabar għall-Istħarriġ
dwar il-Forza tax-Xogħol li se jgħin biex 
jiġu pprovduti l-indikaturi għal tlieta mill-
miri ewlenin tal-Ewropa 2020, jeħtieġ li 
jiġu konfinanzjati l-ispejjeż tas-salarji tal-
persunal ta’ amministrazzjonijiet 
nazzjonali anki jekk l-awtorità pubblika 
relevanti tkun wettqet l-azzjoni sostnuta 
mingħajr għotja tal-UE.

(9) B’deroga mill-Artikolu 126(3)(e) tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli 
finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali 
tal-Unjoni, minħabba ż-żieda fil-piż b’rabta 
mal-informazzjoni addizzjonali li trid 
tinġabar għall-moduli ad hoc tal-Istħarriġ
dwar il-Forza tax-Xogħol li se jgħin biex 
jiġu pprovduti l-indikaturi għall-politiki 
tal-Unjoni, jeħtieġ li jiġu konfinanzjati l-
ispejjeż tas-salarji tal-persunal ta’ 
amministrazzjonijiet nazzjonali anki jekk l-
awtorità pubblika relevanti tkun wettqet l-
azzjoni sostnuta mingħajr għotja tal-UE.

Or. en

Emenda 18
Emer Costello

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, 
jeħtieġ li l-proċeduri għall-adozzjoni ta’ 
miżuri li nbdew iżda ma tlestewx qabel id-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament ma 
jiġux affettwati minn dan ir-Regolament.

(12) Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, 
jeħtieġ li jiġi żgurat li l-proċeduri għall-
adozzjoni ta’ miżuri li nbdew iżda ma 
tlestewx qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament ma jiġux affettwati minn dan 
ir-Regolament.
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Or. en

Emenda 19
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 577/98
Artikolu 7b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Unjoni tista’ tipprovdi appoġġ 
finanzjarju lill-istituti nazzjonali tal-
istatistika u lil awtoritajiet nazzjonali oħra 
msemmija bħala l-benefiċjarji magħżula fl-
Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 223/2009, għall-implimentazzjoni tal-
moduli ad hoc kif imsemmi fl-Artikolu 7a 
skont l-Artikolu X tar-Regolament (UE) 
Nru XX/XX tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar Programm tal-Unjoni 
Ewropea għall-Bidla Soċjali u l-
Innovazzjoni, [COM (2011) 609 finali].

L-Unjoni għandha tipprovdi appoġġ 
finanzjarju lill-istituti nazzjonali tal-
istatistika u lil awtoritajiet nazzjonali oħra 
msemmija bħala l-benefiċjarji magħżula fl-
Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 223/2009, għall-implimentazzjoni tal-
moduli ad hoc kif imsemmi fl-Artikolu 7a 
skont l-Artikolu X tar-Regolament (UE) 
Nru XX/XX tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar Programm tal-Unjoni 
Ewropea għall-Bidla Soċjali u l-
Innovazzjoni, [COM (2011) 609 finali].

Or. en

Emenda 20
Emer Costello

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 577/98
Artikolu 7b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Unjoni tista’ tipprovdi appoġġ 
finanzjarju lill-istituti nazzjonali tal-
istatistika u lil awtoritajiet nazzjonali oħra 
msemmija bħala l-benefiċjarji magħżula fl-
Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 223/2009, għall-implimentazzjoni tal-

L-Unjoni tista’ tipprovdi appoġġ 
finanzjarju lill-istituti nazzjonali tal-
istatistika u lil awtoritajiet nazzjonali oħra 
msemmija bħala l-benefiċjarji magħżula fl-
Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 223/2009, għall-implimentazzjoni tal-
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moduli ad hoc kif imsemmi fl-Artikolu 7a 
skont l-Artikolu X tar-Regolament (UE) 
Nru XX/XX tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar Programm tal-Unjoni 
Ewropea għall-Bidla Soċjali u l-
Innovazzjoni, [COM (2011) 609 finali].

moduli ad hoc kif imsemmi fl-Artikolu 7a 
skont l-Artikolu X tar-Regolament (UE) 
Nru XX/XX tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar Programm tal-Unjoni 
Ewropea għall-Bidla Soċjali u l-
Innovazzjoni, [COM (2011) 609 finali]. 
Dawn l-għotjiet jistgħu jieħdu l-forma ta’ 
somom f’daqqa u għandhom ikunu 
suġġetti għall-kundizzjoni li l-Istati 
Membri jipparteċipaw b’mod reali fl-
implimentazzjoni tal-moduli ad hoc.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Premessa 8 tipprovdi li l-għotjiet jistgħu jieħdu l-forma ta’ somom f’daqqa.

Emenda 21
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 577/98
Artikolu 7c - paragrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta teżerċita s-setgħat delegati 
b’konformità mal-Artikolu 4(2) u l-
Artikolu 7a, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li l-atti delegati ma jimponux piż 
amministrattiv addizzjonali sinifikanti fuq 
l-Istati Membri u fuq dawk li jwieġbu.

2. Meta teżerċita s-setgħat delegati 
b’konformità mal-Artikolu 4(2) u l-
Artikolu 7a, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li l-atti delegati ma jimponux piż 
addizzjonali sinifikanti fuq l-Istati Membri 
u fuq dawk li jwieġbu. Barra minn hekk, 
il-Kummissjoni għandha debitament 
tiġġustifika l-azzjonijiet f’dawk l-atti 
delegati intenzjonati u għandha tipprovdi 
l-informazzjoni b’kontribut mill-Istati 
Membri dwar il-piż u l-ispejjeż tal-
produzzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 14(3) 
tar-Regolament (KE) Nru 223/2009.

Or. en
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Emenda 22
Emer Costello

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 577/98
Artikolu 7c - paragrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta teżerċita s-setgħat delegati 
b’konformità mal-Artikolu 4(2) u l-
Artikolu 7a, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li l-atti delegati ma jimponux piż 
amministrattiv addizzjonali sinifikanti fuq 
l-Istati Membri u fuq dawk li jwieġbu.

2. Meta teżerċita s-setgħat delegati 
b’konformità mal-Artikolu 4(2) u l-
Artikolu 7a, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li l-atti delegati ma jimponux piż 
addizzjonali sproporzjonat fuq l-Istati 
Membri u fuq dawk li jwieġbu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

‘Piż amministrattiv addizzjonali sinifikanti' mhuwiex dejjem negattiv.

Emenda 23
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 577/98
Artikolu 7c - paragrafu 3 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-setgħa li tadotta atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 4(2) u l-Artikolu 7a 
għandha tiġi kkonferita lill-Kummissjoni 
għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn 
(Uffiċċju tal-pubblikazzjonijiet: jekk 
jogħġbok daħħal id-data preċiża tad-dħul 
fis-seħħ tar-Regolament emendatorju).

3. Is-setgħa li tadotta atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 4(2) u l-Artikolu 7a 
għandha tiġi kkonferita lill-Kummissjoni 
għal perjodu ta’ ħames snin minn …*. Il-
Kummissjoni għandha tfassal rapport 
rigward id-delega tas-setgħa mhux aktar 
tard minn disa’ xhur qabel tmiem il-
perijodu ta’ ħames snin. Id-delega ta’ 
setgħa għandha tiġi estiża taċitament għal 
perijodi ta’ żmien identiċi, ħlief jekk il-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux 
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aktar tard minn tliet xhur qabel tmiem 
kull perijodu.
______________
* ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data ta' 
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.
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Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 577/98
Artikolu 7c – paragrafu 6 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 4(2) 
u l-Artikolu 7a għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tiġi espressa l-ebda oġġezzjoni la 
mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-
Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ 
dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel ma jagħlaq dan iż-
żmien, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jkunu informaw it-tnejn li huma lill-
Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. 
Dan il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn
fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew 
jew tal-Kunsill."

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 4(2) 
u l-Artikolu 7a għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tiġi espressa l-ebda oġġezzjoni la 
mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-
Kunsill fi żmien tliet xhur min-notifika ta’ 
dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel ma jagħlaq dan iż-
żmien, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jkunu informaw it-tnejn li huma lill-
Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. 
Dan il-perjodu għandu jiġi estiż bi tliet 
xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill.’

Or. fi


