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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Il-kuntratti pubbliċi m’għandhomx 
jingħataw lil operaturi ekonomiċi li jkunu 
pparteċipaw f’organizzazzjoni kriminali, 
jew fl-isfruttar tat-traffikar tal-bnedmin u 
tat-tħaddim tat-tfal.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Awtoritajiet/entitajiet kontraenti għandhom 
jeżiġu li l-offerenti jipprovdu 
informazzjoni dwar l-oriġini tal-prodotti 
u/jew is-servizzi inklużi fl-offerta, u l-valur 
tagħhom. Għandhom jaċċettaw 
awtodikjarazzjonijiet bħala evidenza 
preliminarja li l-offerti ma jistgħux jkunu
esklużi skont il-paragrafu 1. Awtorità 
kontraenti tista' titlob lil offerent fi 
kwalunkwe mument waqt il-proċedura biex 
dan jissottometti d-dokumentazzjoni kollha 
meħtieġa jew parti minnha fejn ikun 
meħtieġ sabiex tiżgura twettiq xieraq tal-
proċedura. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti 
ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu formoli 
standard għad-dikjarazzjonijiet dwar l-
oriġini ta' prodotti u servizzi. Dawk l-atti 
ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 

Awtoritajiet/entitajiet kontraenti għandhom 
jeżiġu li l-offerenti jipprovdu 
informazzjoni dwar l-oriġini tal-prodotti 
u/jew is-servizzi inklużi fl-offerta, u l-valur 
tagħhom. Għandhom jitqiesu wkoll il-
kriterji relatati mal-kundizzjonijiet soċjali 
u tal-impjieg, mas-saħħa u s-sigurtà fuq 
il-post tax-xogħol, mas-sigurtà soċjali u 
mal-kundizzjonijiet tax-xogħol. 
Għandhom jaċċettaw awtodikjarazzjonijiet 
bħala evidenza preliminarja li l-offerti ma 
jistgħux ikunu esklużi skont il-paragrafu 1. 
Awtorità kontraenti tista' titlob lil offerent 
fi kwalunkwe mument waqt il-proċedura 
biex dan jissottometti d-dokumentazzjoni 
kollha meħtieġa jew parti minnha fejn ikun 
meħtieġ sabiex tiżgura twettiq xieraq tal-
proċedura. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti 
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adottati skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 17(3).

ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu formoli 
standard għad-dikjarazzjonijiet dwar l-
oriġini ta' prodotti u servizzi. Dawk l-atti 
ta' implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 17(3).

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) meta tkun konxja minn kwalunkwe 
ksur ta’ obbligi fil-qasam tal-liġi soċjali u 
tax-xogħol jew tal-liġi ambjentali 
stabbiliti mill-Unjoni jew mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali, jew ta’ ftehimiet kollettivi 
applikabbli fil-post tal-produzzjoni tal-
prodott jew fil-post tal-provvediment tas-
servizz.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 6 - paragrafu 6a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-impatt tan-negozjati kummerċjali 
fuq id-drittijiet soċjali, ambjentali u tal-
bniedem għandu jiġi vvalutat b’mod 
regolari u għandha tingħata attenzjoni
speċjali fir-rigward tal-promozzjoni ta’ 
xogħol deċenti għal kulħadd filwaqt li 
jsiru sforzi biex tingħata kontribuzzjoni 
għall-ġlieda kontra l-qgħad strutturali. 

Or. en
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Rispett tal-liġijiet fil-qasam 
ambjentali jew tan-normi u/jew il-liġijiet 
fil-qasam soċjali u dak tax-xogħol 
rikonoxxuti internazzjonalment,

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 9 - paragrafu 5 - punt cb (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) Rispett tad-drittijiet tal-bniedem 
rikonoxxuti internazzjonalment.

Or. en


