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Emenda 4
Antonyia Parvanova
Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda
(1a) L-istabbiliment ta' regoli komuni
minimi madwar l-Unjoni dwar iddefinizzjoni ta' reati u sanzjonijiet
marbuta mat-traffikar tad-droga għandu
finalment jikkontribwixxi għallprotezzjoni tas-saħħa pubblika u għattnaqqis tal-ħsara relatata mat-traffikar u
l-konsum tad-droga.
Or. en

Emenda 5
James Nicholson
Proposta għal direttiva
Premessa 4
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4) Sustanzi psikoattivi ġodda, li jimitaw leffetti ta' sustanzi skedati skont ilKonvenzjonijiet tan-NU, qed ikunu
preżenti spiss u qed jinfirxu b'rata
mgħaġġla fl-Unjoni. Ċerti sustanzi
psikoattivi ġodda huma ta' riskju kbir għassaħħa, għas-soċjetà u għas-sigurtà, kif
aċċertat minn [ir-Regolament (UE)
Nru .../... dwar sustanzi psikoattivi ġodda].
Skont dan ir-Regolament, jistgħu jittieħdu
miżuri biex jipprojbixxu l-produzzjoni, ilmanifattura, it-tqegħid għad-disponibilità
fis-suq inkluża l-importazzjoni lejn lUnjoni, it-trasport, u l-esportazzjoni millUnjoni ta’ sustanzi psikoattivi ġodda li
huma ta' riskji gravi għas-saħħa, għassoċjetà u għas-sigurtà. Biex titnaqqas
b'mod effettiv id-disponibilità ta’ sustanzi

(4) Sustanzi psikoattivi ġodda, li jimitaw leffetti ta' sustanzi skedati skont ilKonvenzjonijiet tan-NU, qed ikunu
preżenti spiss u qed jinfirxu b'rata
mgħaġġla fl-Unjoni. Ċerti sustanzi
psikoattivi ġodda huma ta' riskju kbir għassaħħa, għas-soċjetà u għas-sigurtà, kif
aċċertat minn [ir-Regolament (UE)
Nru .../... dwar sustanzi psikoattivi ġodda].
Skont dan ir-Regolament, jistgħu jittieħdu
miżuri biex jipprojbixxu l-produzzjoni, ilmanifattura, it-tqegħid għad-disponibilità
fis-suq inkluża l-importazzjoni lejn lUnjoni, it-trasport, u l-esportazzjoni millUnjoni ta’ sustanzi psikoattivi ġodda li
huma ta' riskji gravi għas-saħħa, għassoċjetà u għas-sigurtà. Biex titnaqqas
b'mod effettiv id-disponibilità ta’ sustanzi
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psikoattivi ġodda li huma ta' riskji serji
għall-individwi u s-soċjetà, u biex ma
jitħalliex it-traffikar ta' dawn is-sustanzi
madwar l-Unjoni, kif ukoll l-involviment
tal-organizzazzjonijiet kriminali, miżuri ta'
restrizzjoni tas-suq permanenti adottati
skont dak ir-Regolament għandhom ikunu
sostnuti minn dispożizzjonijiet tal-liġi
kriminali.

psikoattivi ġodda li huma ta' riskji serji
għall-individwi u s-soċjetà, u biex ma
jitħalliex it-traffikar ta' dawn is-sustanzi,
kif ukoll l-involviment talorganizzazzjonijiet kriminali, miżuri ta'
restrizzjoni tas-suq permanenti adottati
skont dak ir-Regolament għandhom ikunu
sostnuti minn dispożizzjonijiet tal-liġi
kriminali nazzjonali.
Or. en

Ġustifikazzjoni
Anke jekk il-kummerċ transfruntier f'sustanzi psikoattivi ġodda huwa potenzjalment enormi,
il-liġi kriminali nazzjonali hija iktar adatta għaċ-ċirkostanzi partikolari ta' kull Stat Membru
u din il-flessibbiltà m'għandhiex tiġi ristretta bla bżonn mil-liġi tal-Unjoni.

Emenda 6
Antonyia Parvanova
Proposta għal direttiva
Premessa 4
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4) Sustanzi psikoattivi ġodda, li jimitaw leffetti ta' sustanzi skedati skont ilKonvenzjonijiet tan-NU, qed ikunu
preżenti spiss u qed jinfirxu b'rata
mgħaġġla fl-Unjoni. Ċerti sustanzi
psikoattivi ġodda huma ta' riskju kbir għassaħħa, għas-soċjetà u għas-sigurtà, kif
aċċertat minn [ir-Regolament (UE)
Nru .../... dwar sustanzi psikoattivi ġodda].
Skont dan ir-Regolament, jistgħu jittieħdu
miżuri biex jipprojbixxu l-produzzjoni, ilmanifattura, it-tqegħid għad-disponibilità
fis-suq inkluża l-importazzjoni lejn lUnjoni, it-trasport, u l-esportazzjoni millUnjoni ta’ sustanzi psikoattivi ġodda li
huma ta' riskji gravi għas-saħħa, għassoċjetà u għas-sigurtà. Biex titnaqqas
b'mod effettiv id-disponibilità ta’ sustanzi
psikoattivi ġodda li huma ta' riskji serji

(4) Sustanzi psikoattivi ġodda, li jimitaw leffetti ta' sustanzi skedati skont ilKonvenzjonijiet tan-NU, qed ikunu
preżenti spiss u qed jinfirxu b'rata
mgħaġġla fl-Unjoni. Ċerti sustanzi
psikoattivi ġodda huma ta' riskju kbir għassaħħa pubblika, għas-soċjetà u għassigurtà, kif aċċertat minn [ir-Regolament
(UE) Nru .../... dwar sustanzi psikoattivi
ġodda]. Skont dan ir-Regolament, jistgħu
jittieħdu miżuri biex jipprojbixxu lproduzzjoni, il-manifattura, it-tqegħid
għad-disponibilità fis-suq inkluża limportazzjoni lejn l-Unjoni, it-trasport, u lesportazzjoni mill-Unjoni ta’ sustanzi
psikoattivi ġodda li huma ta' riskji gravi
għas-saħħa, għas-soċjetà u għas-sigurtà.
Biex titnaqqas b'mod effettiv iddisponibilità ta’ sustanzi psikoattivi ġodda
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għall-individwi u s-soċjetà, u biex ma
jitħalliex it-traffikar ta' dawn is-sustanzi
madwar l-Unjoni, kif ukoll l-involviment
tal-organizzazzjonijiet kriminali, miżuri ta'
restrizzjoni tas-suq permanenti adottati
skont dak ir-Regolament għandhom ikunu
sostnuti minn dispożizzjonijiet tal-liġi
kriminali.

li huma ta' riskji serji għall-individwi u ssoċjetà, u biex ma jitħalliex it-traffikar ta'
dawn is-sustanzi madwar l-Unjoni, kif
ukoll l-involviment tal-organizzazzjonijiet
kriminali, li sikwit jiġġerneraw qligħ kbir
mit-traffikar illeċitu tad-droga, miżuri ta'
restrizzjoni tas-suq permanenti adottati
skont dak ir-Regolament għandhom ikunu
sostnuti minn dispożizzjonijiet tal-liġi
kriminali.
Or. en

Emenda 7
Nikos Chrysogelos
Proposta għal direttiva
Premessa 4
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4) Sustanzi psikoattivi ġodda, li jimitaw leffetti ta' sustanzi skedati skont ilKonvenzjonijiet tan-NU, qed ikunu
preżenti spiss u qed jinfirxu b'rata
mgħaġġla fl-Unjoni. Ċerti sustanzi
psikoattivi ġodda huma ta' riskju kbir għassaħħa, għas-soċjetà u għas-sigurtà, kif
aċċertat minn [ir-Regolament (UE)
Nru .../... dwar sustanzi psikoattivi ġodda].
Skont dan ir-Regolament, jistgħu jittieħdu
miżuri biex jipprojbixxu l-produzzjoni, ilmanifattura, it-tqegħid għad-disponibilità
fis-suq inkluża l-importazzjoni lejn lUnjoni, it-trasport, u l-esportazzjoni millUnjoni ta’ sustanzi psikoattivi ġodda li
huma ta' riskji gravi għas-saħħa, għassoċjetà u għas-sigurtà. Biex titnaqqas
b'mod effettiv id-disponibilità ta’ sustanzi
psikoattivi ġodda li huma ta' riskji serji
għall-individwi u s-soċjetà, u biex ma
jitħalliex it-traffikar ta' dawn is-sustanzi
madwar l-Unjoni, kif ukoll l-involviment
tal-organizzazzjonijiet kriminali, miżuri ta'
restrizzjoni tas-suq permanenti adottati
skont dak ir-Regolament għandhom ikunu

(4) Sustanzi psikoattivi ġodda, li jimitaw leffetti ta' sustanzi skedati skont ilKonvenzjonijiet tan-NU, qed ikunu
preżenti spiss u qed jinfirxu b'rata
mgħaġġla fl-Unjoni. Ċerti sustanzi
psikoattivi ġodda huma ta' riskju kbir għassaħħa, għas-soċjetà u għas-sigurtà, kif
aċċertat minn [ir-Regolament (UE)
Nru .../... dwar sustanzi psikoattivi ġodda].
Skont dan ir-Regolament, jistgħu jittieħdu
miżuri biex jipprojbixxu l-produzzjoni, ilmanifattura, it-tqegħid għad-disponibilità
fis-suq inkluża l-importazzjoni lejn lUnjoni, it-trasport, u l-esportazzjoni millUnjoni ta’ sustanzi psikoattivi ġodda li
huma ta' riskji gravi għas-saħħa, għassoċjetà u għas-sigurtà. Biex titnaqqas
b'mod effettiv id-disponibilità ta’ sustanzi
psikoattivi ġodda li huma ta' riskji serji
għall-individwi u s-soċjetà, u biex ma
jitħalliex it-traffikar ta' dawn is-sustanzi
madwar l-Unjoni, kif ukoll l-involviment
tal-organizzazzjonijiet kriminali, miżuri ta'
restrizzjoni tas-suq permanenti adottati
skont dak ir-Regolament għandhom ikunu
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sostnuti minn dispożizzjonijiet tal-liġi
kriminali.

sostnuti minn dispożizzjonijiet
proporzjonati tal-liġi kriminali, immirati
unikament għall-produtturi, il-fornituri u
d-distributuri pjuttost milli għallkonsumaturi individwali.
Or. en

Emenda 8
Nikos Chrysogelos
Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda
(4a) Biex titnaqqas b'mod effettiv iddomanda għal sustanzi psikoattivi ġodda
li jġibu magħhom riskju serji soċjali,
għas-saħħa u għas-sikurezza, iddesseminazzjoni ta' informazzjoni dwar
is-saħħa pubblika bbażata fuq l-evidenza
u ta' twissijiet bikrin lill-konsumaturi
għandha tkun parti integrali minn
strateġija inklużiva u parteċipatorja biex
tiġi evitata u mnaqqsa l-ħsara.
Or. en

Emenda 9
Nikos Chrysogelos
Proposta għal direttiva
Premessa 4b (ġdida)
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda
(4b) Tinħtieġ valutazzjoni tal-impatt
oġġettiva bbażata fuq evidenza xjentifika
biex tiġi evalwata l-utilità ta' għażliet
regolatorji u ta' kontroll differenti,
pereżempju permezz ta' leġiżlazzjoni dwar
il-mediċini jew is-sikurezza talkonsumatur. Għadu jsir rieżami tal-
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mudell ta' New Zealand biex jiġu
vvalutati l-kostijiet u l-benefiċċji għallinkorporazzjoni tiegħu fis-sistema tal-UE.
Il-pajjiżi li jkunu jridu jippruvaw approċċi
regolatorji ġodda għandhom jiġu
appoġġati biex jiġi evalwat rigorożament
l-impatt tal-leġiżlazzjoni tagħhom fuq issaħħa pubblika.
Or. en

Emenda 10
James Nicholson
Proposta għal direttiva
Premessa 5
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5) Sustanzi psikoattivi ġodda suġġetti għal
restrizzjoni tas-suq permanenti skont ir[Regolament (UE) Nru .../... dwar sustanzi
psikoattivi ġodda] għandhom, għalhekk,
ikunu koperti mid-dispożizzjonijiet tal-liġi
kriminali tal-Unjoni dwar it-traffikar ta’
drogi illeċitu. Dan jgħin ukoll biex il-qafas
legali tal-Unjoni jkun konformi u jiġi
ċċarat hekk kif l-istess dispożizzjonijiet
tal-liġi kriminali japplikaw għas-sustanzi
koperti mill-Konvenzjonijiet tan-NU u
għas-sustanzi psikoattivi l-ġodda l-aktar
perikolużi. Id-definizzjoni ta' "droga" fidDeċiżjoni Qafas 2004/757/ĠAI għandha
għalhekk tiġi emendata.

(5) Sustanzi psikoattivi ġodda suġġetti għal
restrizzjoni tas-suq permanenti skont ir[Regolament (UE) Nru .../... dwar sustanzi
psikoattivi ġodda] għandhom, għalhekk,
ikunu koperti mid-dispożizzjonijiet tal-liġi
kriminali nazzjonali rilevanti dwar ittraffikar ta’ drogi illeċitu. Dan jagħti lillIstati Membri l-flessibbiltà neċessarja
biex jirreaġixxu għall-isfidi uniċi ta' kull
pajjiż. Id-definizzjoni ta' "droga" fidDeċiżjoni Qafas 2004/757/ĠAI għandha
għalhekk tiġi emendata b'tali mod li
tiffaċilita din il-flessibbiltà.

Or. en
Ġustifikazzjoni
Anke jekk il-kummerċ transfruntier f'sustanzi psikoattivi ġodda huwa potenzjalment enormi,
il-liġi kriminali nazzjonali hija iktar adatta għaċ-ċirkostanzi partikolari ta' kull Stat Membru
u din il-flessibbiltà m'għandhiex tiġi ristretta bla bżonn mil-liġi tal-Unjoni.
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Emenda 11
Nikos Chrysogelos
Proposta għal direttiva
Premessa 5
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5) Sustanzi psikoattivi ġodda suġġetti għal
restrizzjoni tas-suq permanenti skont ir[Regolament (UE) Nru .../... dwar sustanzi
psikoattivi ġodda] għandhom, għalhekk,
ikunu koperti mid-dispożizzjonijiet tal-liġi
kriminali tal-Unjoni dwar it-traffikar ta’
drogi illeċitu. Dan jgħin ukoll biex il-qafas
legali tal-Unjoni jkun konformi u jiġi
ċċarat hekk kif l-istess dispożizzjonijiet talliġi kriminali japplikaw għas-sustanzi
koperti mill-Konvenzjonijiet tan-NU u
għas-sustanzi psikoattivi l-ġodda l-aktar
perikolużi. Id-definizzjoni ta' "droga" fidDeċiżjoni Qafas 2004/757/ĠAI għandha
għalhekk tiġi emendata.

(5) Sustanzi psikoattivi ġodda suġġetti għal
restrizzjoni tas-suq permanenti skont ir[Regolament (UE) Nru .../... dwar sustanzi
psikoattivi ġodda] għandhom ikunu koperti
mid-dispożizzjonijiet tal-liġi kriminali talUnjoni dwar it-traffikar ta’ drogi illeċitu,
appoġġati minn miżuri effettivi ta'
identifikazzjoni, twissija bikrija,
prevenzjoni, trattament, u disseminazzjoni
tal-informazzjoni. Dan jgħin ukoll biex ilqafas legali tal-Unjoni jkun konformi u jiġi
ċċarat hekk kif l-istess dispożizzjonijiet talliġi kriminali japplikaw għas-sustanzi
koperti mill-Konvenzjonijiet tan-NU u
għas-sustanzi psikoattivi l-ġodda l-aktar
perikolużi. Id-definizzjoni ta' "droga" fidDeċiżjoni Qafas 2004/757/ĠAI għandha
għalhekk tiġi emendata.
Or. en

Emenda 12
Zbigniew Ziobro
Proposta għal direttiva
Premessa 5
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5) Sustanzi psikoattivi ġodda suġġetti għal
restrizzjoni tas-suq permanenti skont ir[Regolament (UE) Nru .../... dwar sustanzi
psikoattivi ġodda] għandhom, għalhekk,
ikunu koperti mid-dispożizzjonijiet tal-liġi
kriminali tal-Unjoni dwar it-traffikar ta’
drogi illeċitu. Dan jgħin ukoll biex il-qafas
legali tal-Unjoni jkun konformi u jiġi
ċċarat hekk kif l-istess dispożizzjonijiet tal-

(5) Sustanzi psikoattivi ġodda suġġetti għal
restrizzjoni tas-suq permanenti skont ir[Regolament (UE) Nru .../... dwar sustanzi
psikoattivi ġodda] għandhom, għalhekk,
ikunu koperti mid-dispożizzjonijiet tal-liġi
kriminali tal-Unjoni dwar it-traffikar ta’
drogi illeċitu. Dan jgħin ukoll biex il-qafas
legali tal-Unjoni jkun konformi u jiġi
ċċarat hekk kif l-istess dispożizzjonijiet tal-
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liġi kriminali japplikaw għas-sustanzi
koperti mill-Konvenzjonijiet tan-NU u
għas-sustanzi psikoattivi l-ġodda l-aktar
perikolużi. Id-definizzjoni ta' "droga" fidDeċiżjoni Qafas 2004/757/ĠAI għandha
għalhekk tiġi emendata.

liġi kriminali japplikaw għas-sustanzi
koperti mill-Konvenzjonijiet tan-NU u
għas-sustanzi psikoattivi l-ġodda l-aktar
perikolużi. Id-definizzjoni ta' "droga" fidDeċiżjoni Qafas 2004/757/ĠAI għandha
għalhekk tiġi emendata u mwessgħa.
Or. pl

Emenda 13
James Nicholson
Proposta għal direttiva
Premessa 6
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6) Sabiex tiġi indirizzata malajr kemm
jista' jkun il-preżenza u l-firxa ta' sustanzi
psikoattivi ġodda perikolużi fl-Unjoni, lIstati Membri għandhom japplikaw iddispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni Qafas
2004/757/ĠAI għas-sustanzi psikoattivi lġodda li huma ta' ħsara kbira għas-saħħa,
soċjetà u sigurtà fi żmien tnax-il xahar missottomissjoni tagħhom għal restrizzjonijiet
ta' suq permanenti skont [ir-Regolament
(UE) Nru .../... dwar sustanzi psikoattivi
ġodda].

(6) Sabiex tiġi indirizzata malajr kemm
jista' jkun il-preżenza u l-firxa ta' sustanzi
psikoattivi ġodda perikolużi fl-Unjoni, lIstati Membri għandhom jemendaw il-liġi
kriminali nazzjonali sabiex tapplika għassustanzi psikoattivi l-ġodda li huma ta'
ħsara kbira għas-saħħa, soċjetà u sigurtà fi
żmien tnax-il xahar mis-sottomissjoni
tagħhom għal restrizzjonijiet ta' suq
permanenti skont [ir-Regolament (UE)
Nru .../... dwar sustanzi psikoattivi ġodda].

Or. en

Emenda 14
Antonyia Parvanova
Proposta għal direttiva
Premessa 6
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6) Sabiex tiġi indirizzata malajr kemm
jista' jkun il-preżenza u l-firxa ta' sustanzi
psikoattivi ġodda perikolużi fl-Unjoni, lIstati Membri għandhom japplikaw idAM\1014701MT.doc

(6) Sabiex tiġi indirizzata malajr kemm
jista' jkun il-preżenza u l-firxa ta' sustanzi
psikoattivi ġodda perikolużi fl-Unjoni, lIstati Membri għandhom japplikaw id9/13
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dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni Qafas
2004/757/ĠAI għas-sustanzi psikoattivi lġodda li huma ta' ħsara kbira għas-saħħa,
soċjetà u sigurtà fi żmien tnax-il xahar missottomissjoni tagħhom għal restrizzjonijiet
ta' suq permanenti skont [ir-Regolament
(UE) Nru .../... dwar sustanzi psikoattivi
ġodda].

dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni
Qafas 2004/757/ĠAI għas-sustanzi
psikoattivi l-ġodda li huma ta' riskju kbir
għas-saħħa, is-soċjetà u s-sikurezza malajr
kemm jista’ jkun u fi kwalunkwe każ
mhux iktar tard minn tnax-il xahar missottomissjoni tagħhom għal restrizzjonijiet
ta' suq permanenti skont [ir-Regolament
(UE) Nru .../... dwar sustanzi psikoattivi
ġodda].
Or. en

Emenda 15
James Nicholson
Proposta għal direttiva
Premessa 7
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7) Minħabba li l-għan ta' din idDirettiva, jiġifieri biex tiġi estiża lapplikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-liġi
kriminali tal-Unjoni li japplikaw għattraffikar ta' droga illeċita għal sustanzi
psikoattivi ġodda li huma ta' periklu kbir
għas-saħħa, għas-soċjetà u għas-sigurtà,
ma jistax jintlaħaq biżżejjed mill-Istati
Membri meta jaġixxu waħedhom, u
għalhekk jista' jintlaħaq aħjar fil-livell
tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri,
skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif
stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat talUnjoni Ewropea. Skont il-prinċipju talproporzjonalità, kif stabbilit fl-istess
Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx
lilhinn minn dak li hu meħtieġ biex tilħaq
l-għan tagħha.

imħassar

Or. en
Ġustifikazzjoni
Il-prinċipju tas-sussidjarjetà għandu jiġi rispettat f'dan ir-rigward.
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Emenda 16
Zbigniew Ziobro
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a (ġdid)
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda
(a) sustanzi psikoattivi li għandhom effetti
li huma l-istess bħal, jew simili għal, dawk
ta' drogi magħrufin attwalment, b'mod
partikolari aġenti li joriġinaw mill-pjanti
użati b'mod simili għat-tabakk u aġenti ta'
oriġini sintetika, l-hekk imsejħa "legal
highs".
Or. pl

Emenda 17
James Nicholson
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2004/757/ĠAI
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fir-rigward ta’ sustanzi psikoattivi ġodda
soġġetti għal restrizzjoni tas-suq
permanenti fuq il-bażi ta’ [l-Artikolu 13(1)
tar-Regolament (UE) Nru .../... dwar
sustanzi psikoattivi ġodda], l-Istati Membri
jdaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u
d-dispożizzjonijiet amministrattivi
meħtieġa biex japplikaw iddispożizzjonijiet ta’ din id-Deċiżjoni
Qafas li dawn is-sustanzi psikoattivi ġodda
fi żmien 12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ
tas-suq permanenti restrizzjoni. Huma
jikkomunikaw minnufih it-test ta’ dawn iddispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

Fir-rigward ta’ sustanzi psikoattivi ġodda
soġġetti għal restrizzjoni tas-suq
permanenti fuq il-bażi ta’ [l-Artikolu 13(1)
tar-Regolament (UE) Nru .../... dwar
sustanzi psikoattivi ġodda], l-Istati Membri
jdaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u
d-dispożizzjonijiet amministrattivi
meħtieġa biex japplikaw iddispożizzjonijiet għal dawn is-sustanzi
psikoattivi ġodda fi żmien 12-il xahar wara
d-dħul fis-seħħ tas-suq permanenti
restrizzjoni. Huma jikkomunikaw minnufih
it-test ta’ dawn id-dispożizzjonijiet lillKummissjoni.
Or. en
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Emenda 18
Nikos Chrysogelos
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – parti introduttorja
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2004/757/ĠAI
Artikolu 9
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2) Fl-Artikolu 9, jiżdiedu l-paragrafi 3 u 4
li ġejjin:

(2) Fl-Artikolu 9 jiżdiedu l-paragrafi 3, 4 u
5 li ġejjin:
Or. en

Emenda 19
Nikos Chrysogelos
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2004/757/ĠAI
Artikolu 9 – paragrafu 5 (ġdid)
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda
5. Sa [5 snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din
id-Direttiva u kull 5 snin wara], ilKummissjoni għandha tivvaluta l-kostijiet
u l-benefiċċji tal-mudelli regolatorji użati
f'pajjiżi terzi u jekk ikunu ta' benefiċċju
akbar mill-mudelli attwali tal-UE,
għandha tagħmel proposta leġiżlattiva
xierqa biex din id-deċiżjoni qafas tiġi
emendata kif xieraq.
Or. en
Ġustifikazzjoni

Din l-emenda meħtieġa sabiex tiġi vvalutata l-effettività meta mqabbla mal-mudelli użati
barra l-UE u għal skopijiet ta' armonizzazzjoni mal-aħjar prassi internazzjonali.
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