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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar Summit Soċjali Tripartitiku għat-
Tkabbir u l-Impjiegi
(COM(2013)0740 – C7- 000/2013 – 2013/0361(APP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (COM(2013)0740),

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 352 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C7-0000/2013),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 81(3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport interim tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 
(A7-0000/2013),

1. Jitlob lill-Kunsill biex iqis il-modifiki li ġejjin:

Il-proposta għal regolament tal-Kunsill għandha tiġi modifikata kif ġej:

Modifika 1

Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Modifika

Il-kompitu tas-Summit Soċjali Tripartitiku 
għat-Tkabbir u l-Impjiegi, b'konformità 
mat-Trattat u b'attenzjoni xierqa għall-
poteri tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-
Unjoni, għandu jkun li jiżgura li jkun 
hemm konkordanza kontinwa bejn il-
Kunsill, il-Kummissjoni u l-imsieħba 
soċjali. Huwa se jippermetti lill-imsieħba 
soċjali li jikkontribwixxu, f'livell 
Ewropew, fil-kuntest tad-djalogu soċjali 
tagħhom, għall-komponenti diversi tal-
istrateġija tal-Unjoni għat-tkabbir u l-
impjiegi. Għal dak il-għan, għandu jħejji x-
xogħol tal-bidu u d-diskussjonijiet bejn il-
Kunsill, il-Kummissjoni u l-imsieħba 
soċjali fil-forums differenti tal-
konċentrazzjoni dwar materji ekonomiċi, 
soċjali u ta' xogħol.

Il-kompitu tas-Summit Soċjali Tripartitiku 
għat-Tkabbir u l-Impjiegi, b'konformità 
mat-Trattat u b'attenzjoni xierqa għall-
poteri tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-
Unjoni, għandu jkun li jiżgura li jkun 
hemm konkordanza kontinwa bejn il-
Kunsill, il-Kummissjoni u l-imsieħba 
soċjali, kif ukoll iservi għall-
koordinament tal-istrateġiji tagħhom lejn 
it-tkabbir, livell għoli ta' impjiegi, l-
integrazzjoni soċjali u l-protezzjoni kif 
ukoll għall-edukazzjoni, it-taħriġ u l-
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem. Huwa 
se jippermetti lill-imsieħba soċjali li 
jikkontribwixxu, f'livell Ewropew, fil-
kuntest tad-djalogu soċjali tagħhom, għall-
komponenti diversi tal-istrateġija tal-
Unjoni għat-tkabbir u l-impjiegi. Għal dak 
il-għan, għandu jħejji x-xogħol tal-bidu u 
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d-diskussjonijiet bejn il-Kunsill, il-
Kummissjoni u l-imsieħba soċjali fil-
forums differenti tal-konċentrazzjoni dwar 
materji ekonomiċi, soċjali u ta' xogħol.

Or. en

Modifika 2

Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Modifika

3. Kull delegazzjoni għandha tikkonsisti 
minn rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet 
transindustrijali Ewropej, jew li 
jirrappreżentaw l-interessi ġenerali jew l-
interessi aktar speċifiċi tal-persunal ta' 
superviżjoni u maniġerjali u ta' intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju fil-livell 
Ewropew.�

3. Kull delegazzjoni għandha tikkonsisti 
minn rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet 
transindustrijali Ewropej, jew li 
jirrappreżentaw l-interessi ġenerali jew l-
interessi aktar speċifiċi tal-persunal ta' 
superviżjoni u maniġerjali u ta' intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju fil-livell 
Ewropew.�

Il-koordinazzjoni teknika għandha tingħata 
lid-delegazzjoni tal-ħaddiema mill-
Konfederazzjoni Ewropea tat-Trejd Unjins 
(ETUC) u lid-delegazzjoni ta' min iħaddem 
mill-Konfederazzjoni tan-Negozji Ewropej 
(BUSINESSEUROPE). L-ETUC u l-
BUSINESSEUROPE għandhom 
jassiguraw li l-fehmiet espressi mill-
organizzazzjonijiet speċifiċi u settorjali 
jkunu meqjusa bis-sħiħ fil-
kontribuzzjonijiet tagħhom u għandhom, 
fejn jixraq, jinkludu r-rappreżentanti ta' 
wħud minn dawk l-organizzazzjonijiet fid-
delegazzjonijiet tagħhom.

Il-koordinazzjoni teknika għandha tingħata 
lid-delegazzjoni tal-ħaddiema mill-
Konfederazzjoni Ewropea tat-Trejd Unjins 
(ETUC) u lid-delegazzjoni ta' min iħaddem 
mill-Konfederazzjoni tan-Negozji Ewropej 
(BUSINESSEUROPE). L-ETUC u l-
BUSINESSEUROPE għandhom 
jassiguraw li l-fehmiet espressi mill-
organizzazzjonijiet speċifiċi u settorjali 
jkunu meqjusa bis-sħiħ fil-
kontribuzzjonijiet tagħhom u għandhom, 
fejn jixraq, jinkludu r-rappreżentanti ta' 
wħud minn dawk l-organizzazzjonijiet 
awtorizzati li jitkellmu fid-delegazzjonijiet 
tagħhom.

Or. en
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Modifika 3

Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Modifika

1. L-aġenda tas-Summit għandha tkun 
iddeterminata b'mod konġunt mill-Kunsill, 
mill-Kummissjoni u mill-
organizzazzjonijiet transindustrijali li 
jirrapreżentaw lill-ħaddiema u lil min 
iħaddem li jkunu qed jieħdu sehem fix-
xogħol tas-Summit. Għal dan il-għan, isiru 
għadd ta' laqgħat preparatorji bejn is-
servizzi tal-Kunsill, il-Kummissjoni, l-
ETUC u l-BUSINESSEUROPE.

1. L-aġenda tas-Summit għandha tkun 
iddeterminata b'mod konġunt u ugwali 
mill-Kunsill, mill-Kummissjoni u mill-
organizzazzjonijiet transindustrijali li 
jirrapreżentaw lill-ħaddiema u lil min 
iħaddem li jkunu qed jieħdu sehem fix-
xogħol tas-Summit. Għal dan il-għan, isiru 
għadd ta' laqgħat preparatorji bejn is-
servizzi tal-Kunsill, il-Kummissjoni, l-
ETUC u l-BUSINESSEUROPE.

Or. en

Modifika 4

Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Modification

1. Is-Summit għandu jiltaqa' mill-inqas 
darbtejn fis-sena. Il-laqgħat għandhom 
isiru qabel is-seduti rispettivi tar-rebbiegħa 
u tal-ħarifa tal-Kunsill Ewropew.

1. Is-Summit għandu jiltaqa' mill-inqas 
darbtejn fis-sena. Il-laqgħat għandhom 
isiru qabel is-seduti rispettivi tar-rebbiegħa 
u tal-ħarifa tal-Kunsill Ewropew, u l-
konklużjonijiet tas-Summit għandhom jiġi 
ppreżentati fil-Kunsill Ewropew 
sussegwenti biex tittieħed deċiżjoni. 

Or. en

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.


