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Emendi 19
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal Regolament
–

Proposta ta' ċaħda

Il-Parlament Ewropew jiċħad il-proposta 
tal-Kummissjoni.

Or. en

Emendi 20
Ilda Figueiredo

Proposta għal Regolament
–

Proposta ta' ċaħda

Il-Parlament Ewropew jiċħad il-proposta 
tal-Kummissjoni.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-konsegwenzi tal-Patt ta’ Stabbilità (PS) huma ċari: Huwa essenzjali li:
- jiġi revokati l-PS u jiddaħħal floku Patt ta’ Impiegi u Progress Soċjali awtentiku
- tiżdied il-koeżjoni soċjali u ekonomika permezz ta’ fondi aktar strutturali u ta’ koeżjoni
- jinħoloq Patt ta’ Solidarjetà b’kontribuzzjonijiet mill-pajjiżi taz-zona Ewro li għandhom 
surplus baġitarju sabiex jappoġġja pajjiżi li jinsabu f’diffikultajiet rigward produzzjoni, 
servizzi pubbliċi essenzjali, ħolqien ta’ impjiegi u l-eradikazzjoni tal-faqar
- tingħata prijorità lill-indikaturi soċjali, l-impjiegi u pagi xierqa, benessri soċjali u 
opportunitajiet indaqs.
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Emendi 21
Jürgen Creutzmann

Proposta għal Regolament
Premessa 1 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

1a. Il-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir u l-
qafas tal-governanza ekonomika kollu 
kemm hu għandhom jikkomplementaw u 
jkunu kompatibbli ma' strateġija tal-
Unjoni għat-tkabbir u l-impjiegi li jkollha 
l-għan li tagħti spinta lill-kompetittività 
tal-Unjoni.

Or. de

Emendi 22
Jürgen Creutzmann

Proposta għal Regolament
Premessa 1 b (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

1b. Is-semestru Ewropew għall-
koordinament tal-politika ekonomika 
għandu jkollu rwol vitali fl-
implimentazzjoni tal-Artikolu 121(1) tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, li jistipula li l-Istati Membri 
jqisu l-linji tal-politika ekonomika 
tagħhom bħala materja ta' interess 
komuni u li jikkoordinawhom b'dan il-
mod. It-trasparenza u s-sorveljanza 
indipendenti huma parti integrali ta' 
governanza ekonomika msaħħa. Il-
Kunsill u l-Kummissjoni għandhom 
jagħmlu pubbliċi u jiddikjaraw ir-
raġunijiet għall-pożizzjonijiet u d-
deċiżjonijiet tagħhom fl-istadji xierqa tal-
proċeduri tal-koordinament tal-politiki 
ekonomiċi.

Or. de
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Emendi 23
Sven Giegold

Proposta għal Regolament
Premessa 6 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

6a. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
regolament huwa konsistenti għal kollox
mal-klawsoli orizzontali tat-TFUE, 
jiġifieri l-Artikoli 7, 8, 9,10 u 11, kif ukoll 
id-dispożizzjonijiet tal-Protokoll 26 u l-
Artikolu 153(6).

Or. en

Emendi 24
Jürgen Creutzmann

Proposta għal Regolament
Premessa 9 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

9a. Għandha tiġi imposta multa ta' darba 
jekk Stat Membru jbagħbas data 
finanzjarja, jiffalsifika statistika jew 
jipprovdi informazzjoni qarrieqa bħala 
konsegwenza ta' kondotta ħażina.

Or. de

Emendi 25
Jürgen Creutzmann

Proposta għal Regolament
Premessa 10 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

10a. Il-multa għandha tkun simili għall-
Istati Membri kollha li l-munita tagħhom 
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hija l-euro u ugwali għal minimu ta' 
0.1 % u massimu ta' 0.5% tal-prodott 
domestiku gross (PDG) tal-Istat Membru 
kkonċernat fis-sena ta' qabel skont is-
serjetà tan-nuqqas ta' konformità mar-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill jew il-
Kummissjoni. Jekk Stat Membru 
jbagħbas data finanzjarja, jiffalsifika 
statistika jew jipprovdi informazzjoni 
qarrieqa, il-multa għandha tkun ugwali 
għal 0.5% tal-PDG tal-Istat Membru.

Or. de

Emendi 26
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal Regolament
Premessa 11 

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

11. Il-proċedura għall-applikazzjoni ta' 
multi fuq l-Istati Membri li jonqsu milli 
jieħdu miżuri effettivi biex jikkoreġu l-
iżbilanċi makroekonomċi għandha titfassal 
b'tali mod li l-applikazzjoni tal-multa fuq 
dawk l-Istati Membri tkun ir-regola u 
mhux l-eċċezzjoni.

11. Il-proċedura għall-applikazzjoni ta' 
multi fuq l-Istati Membri li jonqsu milli 
jieħdu miżuri effettivi biex jikkoreġu l-
iżbilanċi makroekonomċi għandha titfassal 
b'tali mod li l-applikazzjoni tal-multa fuq 
dawk l-Istati Membri tkun ġusta u effiċenti 
u tirrispetta l-objettivi fundamentali u l-
valuri demokratiċi tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emendi 27
Jürgen Klute

Proposta għal Regolament
Premessa 11 

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

11. Il-proċedura għall-applikazzjoni ta' 
multi fuq l-Istati Membri li jonqsu milli 
jieħdu miżuri effettivi biex jikkoreġu l-

11. Il-proċedura għall-applikazzjoni ta' 
multi fuq l-Istati Membri li jonqsu milli 
jieħdu miżuri effettivi biex jikkoreġu l-
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iżbilanċi makroekonomċi għandha titfassal 
b'tali mod li l-applikazzjoni tal-multa fuq 
dawk l-Istati Membri tkun ir-regola u 
mhux l-eċċezzjoni.

iżbilanċi makroekonomċi għandha titfassal 
b'tali mod li l-applikazzjoni tal-multa fuq 
dawk l-Istati Membri tkun ġusta u effiċenti 
u tirrispetta l-objettivi fundamentali u l-
valuri demokratiċi tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emendi 28
Jürgen Creutzmann

Proposta għal Regolament
Premessa 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

12. Il-multi miġbura għandhom jitqassmu 
bejn l-Istati Membri li l-munita tagħhom 
hija l-euro li la huma s-suġġett ta' 
proċedura ta' żbilanċ eċċessiv u li lanqas 
għandhom żbilanċ eċċessiv.

12. Il-multi miġbura għandhom jiġu 
allokati għal mekkaniżmu permanenti 
għall-kriżijiet (Fond Monetarju Ewropew).
Sakemm jiġi stabbilit fond ta' dan it-tip, 
il-multi għandhom jiġu akkreditati lill-
Faċilità Ewropea ta' Stabbiltà 
Finanzjarja.

Or. de

Emendi 29
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal Regolament
Premessa 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

12. Il-multi miġbura għandhom jitqassmu 
bejn l-Istati Membri li l-munita tagħhom 
hija l-euro li la huma s-suġġett ta' 
proċedura ta' żbilanċ eċċessiv u li lanqas
għandhom żbilanċ eċċessiv.

12. Il-multi miġbura għandhom jitqassmu 
bejn l-Istati Membri li l-munita tagħhom 
hija l-euro li għandhom żbilanċ eċċessiv
sabiex jingħata appoġġ għall-proċess ta’ 
aġġustament tagħhom billi jingħataw 
finanzi marbuta b’mod strett mal-
investiment soċjali u ambjentali 
sostenibbli.

Or. en
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Emendi 30
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal Regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

2. Dan ir-Regolament għandu japplika 
għall-Istati Membri li l-munita tagħhom 
hija l-euro.

2. Dan ir-Regolament għandu japplika 
għall-Istati Membri li l-munita tagħhom 
hija l-euro. Fir-rigward tal-Artikolu 153 
tat-Trattat, is-sanzjonijiet previsti minn 
dan ir-regolament ma jirrigwardawx il-
kwistjoni tal-pagi u istituzzjonijiet relatati 
tas-suq tax-xogħol, b’mod partikolari s-
sistemi tal-pagi minimi u l-istrutturi ta’ 
negozjar kollettiv. Sabiex jinqasam il-piż
tal-aġġustament bejn pajjiżi b’defiċit u 
pajjiżi b’surplus, dan ir-regolament jiġi 
implimentat biss fir-rigward ta’ Stati 
Membri b’surplus eċċessiv.

Or. en

Emendi 31
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

Id-deċiżjoni għandha titqies bħala adottata 
mill-Kunsill sakemm dan ma jiddeċidix, 
b'maġġoranza kwalifikata, li jiċħad il-
proposta sa 10 ijiem minn meta l-
Kummissjoni tadattaha. Il-Kunsill jista' 
jemenda l-proposta skont l-Artikolu 293(1) 
tat-Trattat.

Id-deċiżjoni għandha titqies bħala adottata 
mill-Kunsill waqt li jaġixxi b'maġġoranza 
kwalifikata. Il-Kunsill jista' jemenda l-
proposta skont l-Artikolu 293(1) tat-
Trattat.

Or. en
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Emendi 32
Jürgen Klute

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

Id-deċiżjoni għandha titqies bħala adottata 
mill-Kunsill sakemm dan ma jiddeċidix, 
b'maġġoranza kwalifikata, li jiċħad il-
proposta sa 10 ijiem minn meta l-
Kummissjoni tadattaha. Il-Kunsill jista' 
jemenda l-proposta skont l-Artikolu 293(1) 
tat-Trattat.

Id-deċiżjoni għandha titqies bħala adottata 
mill-Kunsill waqt li jaġixxi b'maġġoranza 
kwalifikata. Il-Kunsill jista' jemenda l-
proposta skont l-Artikolu 293(1) tat-
Trattat.

Or. en

Emendi 33
Jürgen Creutzmann

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

2. Il-multa annwali li għandha tiġi proposta 
mill-Kummissjoni għandha tkun ta' 0,1 % 
tal-PGD tal-Istat Membru kkonċernat fis-
sena ta' qabel.

2. Il-multa annwali li għandha tiġi proposta 
mill-Kummissjoni għandha tkun tal-anqas 
ta' 0.1 % u mhux aktar minn  0.5% tal-
PDG tal-Istat Membru kkonċernat fis-sena 
ta' qabel.

Or. de

Emendi 34
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

3. B'deroga mill-paragrafu 2, il-
Kummissjoni tista', minħabba raġunijiet ta' 
ċirkostanzi ekonomiċi eċċezzjonali jew 

3. B'deroga mill-paragrafu 2, il-
Kummissjoni tista', minħabba raġunijiet ta' 
ċirkostanzi ekonomiċi eċċezzjonali, 
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wara talba raġunata mill-Istat Membru 
kkonċernat indirizzata lill-Kummissjoni fi 
żmien 10 ijiem mill-adozzjoni tal-
konklużjonijiet tal-Kunsill imsemmija fil-
paragrafu 1, tipproponi li tnaqqas l-
ammont tal-multa jew li tħassarha.

diżastri ambjentali maġġuri,  jew wara 
talba raġunata mill-Istat Membru 
kkonċernat indirizzata lill-Kummissjoni fi 
żmien 10 ijiem mill-adozzjoni tal-
konklużjonijiet tal-Kunsill imsemmija fil-
paragrafu 1, tipproponi li tnaqqas l-
ammont tal-multa jew li tħassarha.

Or. en

Emendi 35
Jürgen Creutzmann

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

4a. Fil-każ li Stat Membru jbagħbas data 
finanzjarja, jiffalsifika statistika jew 
jipprovdi informazzjoni qarrieqa, il-
Kunsill, fuq proposta mill-Kummissjoni, 
jista' jadotta deċiżjoni li tirrikjedi li l-Istat 
Membru jħallas multa. Tali multa 
għandha tkun ħlas ta' darba ta' 0.5% tal-
PGD tal-Istat Membru kkonċernat fis-
sena ta' qabel. Id-deċiżjoni għandha 
titqies bħala adottata mill-Kunsill sakemm 
dan ma jiddeċidix, b'maġġoranza 
kwalifikata, li jiċħad il-proposta sa 
10 ijiem minn meta l-Kummissjoni 
tadattaha. Il-Kunsill jista' jemenda l-
proposta skont l-Artikolu 293(1) tat-
Trattat.

Or. de

Emendi 36
Jürgen Creutzmann

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 
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Test propost mill-Kummissjoni Emendi

Il-multi miġbura skont l-Artikolu 3 ta' dan 
ir-Regolament għandhom jikkostitwixxu 
dħul ieħor, kif imsemmi fl-Artikolu 311 
tat-Trattat, u għandhom jitqassmu, fi 
proporzjon mas-sehem tagħhom fid-dħul 
nazzjonali gross totali (DNG) tal-Istati 
Membri eliġibbli, bejn l-Istati Membri li l-
munita tagħhom hija l-euro u li mhumiex 
is-suġġett ta' proċedura ta' żbilanċ 
eċċessiv fi ħdan it-tifsira tar-Regolament 
(UE) Nru […/…] u li ma għandhomx 
defiċit eċċessiv kif determinat skont l-
Artikolu 126(6) tat-Trattat.

Il-multi miġbura skont l-Artikolu 3 ta' dan 
ir-Regolament għandhom jikkostitwixxu 
dħul ieħor, kif imsemmi fl-Artikolu 311 
TFUE, u għandhom jiġu allokati għall-
mekkaniżmu permanenti għall-kriżijiet 
(Fond Monetarju Ewropew). Sakemm jiġi 
stabbilit il-Fond Monetarju Ewropew, il-
multi għandhom jiġu akkreditati lill-
Faċilità Ewropea ta' Stabbiltà 
Finanzjarja.

Or. de

Emendi 37
Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

Il-multi miġbura skont l-Artikolu 3 ta' dan 
ir-Regolament għandhom jikkostitwixxu 
dħul ieħor, kif imsemmi fl-Artikolu 311 
tat-Trattat, u għandhom jitqassmu, fi 
proporzjon mas-sehem tagħhom fid-dħul 
nazzjonali gross totali (DNG) tal-Istati 
Membri eliġibbli, bejn l-Istati Membri li l-
munita tagħhom hija l-euro u li mhumiex 
is-suġġett ta' proċedura ta' żbilanċ 
eċċessiv fi ħdan it-tifsira tar-Regolament 
(UE) Nru […/…] u li ma għandhomx
defiċit eċċessiv kif determinat skont l-
Artikolu 126(6) tat-Trattat.

Il-multi miġbura skont l-Artikolu 3 ta' dan 
ir-Regolament għandhom jikkostitwixxu 
dħul ieħor, kif imsemmi fl-Artikolu 311 
tat-Trattat, u għandhom jitqassmu, fi 
proporzjon mas-sehem tagħhom fid-dħul 
nazzjonali gross totali (DNG) tal-Istati 
Membri eliġibbli, bejn l-Istati Membri li l-
munita tagħhom hija l-euro u li mhumiex 
is-suġġett ta' proċedura ta' żbilanċ eċċessiv 
fi ħdan it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 
[…/…] sabiex jingħata appoġġ għall-
proċess ta’ aġġustament tagħhom billi 
jingħataw finanzi marbuta b’mod strett 
mal-investiment soċjali u ambjentali 
sostenibbli.

Or. en
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Emendi 38
Jürgen Creutzmann

Proposta għal Regolament
Artikolu 5 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

Biex jissaħħaħ id-djalogu bejn l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni, b'mod 
partikolari l-Parlament Ewropew, il-
Kunsill u l-Kummissjoni minn naħa 
waħda, u l-parlamenti nazzjonali, il-
gvernijiet nazzjonali u korpi rilevanti 
oħrajn tal-Istati Membri min-naħa l-oħra, 
u biex jiġu żgurati trasparenza u 
responsabilità akbar, il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament Ewropew jista' 
jorganizza dibattiti pubbliċi dwar is-
sorveljanza makroekonomika u baġitarja 
mwettqa mill-Kunsill u mill-Kummissjoni.

Or. de

Emendi 39
Jürgen Klute

Proposta għal Regolament
Article 6 – paragraph 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emendi

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu 
f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
meta jkunu ġew stabbiliti mill-ġdid 
ċirkustanzi ekonomiċi normali u meta 
jkun żġurat b’regolamentazzjoni effettiva 
tas-swieq finanzjaji li bonds sovrani ma 
jkunux aktar soġġetti għall-
ispekulazzjoni.

Or. en


