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Emenda 8
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Premessa 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-kriterji għandhom jiġi stupulati biex 
tkun ddeterminata l-proċedura li għandha 
tintuża għall-adozzjoni tal-atti 
implimentattivi. Sabiex ikun hemm aktar 
konsistenza u sabiex jiġi żgurat li r-
rekwiżiti proċedurali huma proporzjonati 
man-natura tal-atti implimentattivi li 
jkunu ser jiġu adottati, dawk il-kriterji 
għandhom jorbtu.

(8) Mingħajr ħsara għall-proċedura li 
għandha tintuża għall-adozzjoni tal-atti 
implimentattivi, li hija determinata fl-att 
bażiku, il-proċedura ta’ eżami għandha 
fil-prinċipju tintuża għall-adozzjoni tal-
miżuri implimentattivi ġenerali fejn ikunu 
meħtieġa kundizzjonijiet uniformi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ebda kriterju ma jista’ jiġi ffissat kemm-il darba l-atti eżistenti ma jinġibux konformi fir-
rigward tal-Artikolu 290 dwar l-atti delegati, li issa jista' japplika wkoll għal oqsma fejn il-
Parlament ikun sar il-koleġiżlatur wara l-adozzjoni tat-Trattat ta’ Lisbona. “Il-fiduċja hi 
tajba, il-kontroll hu aħjar”. Għalhekk, il-proċedura ta’ eżami għandha tkun ir-regola.

Emenda 9
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-proċedura ta' eżaminazzjoni għandha 
tapplika biss għall-adozzjoni ta' miżuri ta' 
ambitu ġenerali mfassla biex 
jimplimentaw l-atti bażiċi u għal miżuri 
speċifiċ li jkollhom impatt potenzjalment 
importanti. Dik il-proċedura għandha 
tipprovdi għall-kontroll tal-Istati Membri 
b'tali mod li l-miżuri ma jistgħux jiġu 
adotti jekk dawn ma jkunux konformi mal-
opinjoni tal-kumitat, ħlief f'ċirkostanzi li 

(9) L-att leġiżlattiv bażiku għandu 
jispeċifika l-proċedura li tapplika għall-
adozzjoni tal-atti tal-implimentazzjoni. Il-
proċedura ta' eżami għandha tapplika biss 
għall-adozzjoni ta' miżuri ta' ambitu 
ġenerali li ma jissupplementawx u ma 
jemendawx elementi mhux essenzjali tal-
att leġiżlattiv bażiku skont l-Artikolu 290 
Trattat FUE. Dik il-proċedura għandha 
tipprovdi għall-kontroll tal-Istati Membri 
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huma ferm eċċezzjonali, meta, minkejja 
opinjoni negattiva, il-Kummissjoni 
għandha tkun tista' tadotta u tapplika l-
miżuri għall-perjodu ta' żmien limitat. Il-
Kummissjoni għandha tkun tista' tirrevedi 
l-abbozz tal-miżuri f'każ li ma tingħata l-
ebda opinjoni mill-kumitat, billi jiġu 
kkunsidrati l-fehmiet espressi fi ħdan il-
kumitat.

b'tali mod li l-miżuri ma jistgħux jiġu 
adottati jekk dawn ma jkunux konformi 
mal-opinjoni tal-kumitat, ħlief f'ċirkostanzi 
li huma ferm eċċezzjonali, meta, minkejja 
opinjoni negattiva, il-Kummissjoni 
għandha tkun tista' tadotta u tapplika l-
miżuri għal perjodu ta' żmien limitat. Il-
Kummissjoni għandha tkun tista' tirrevedi 
l-abbozz tal-miżuri f'każ li ma tingħata l-
ebda opinjoni mill-kumitat, billi jiġu 
kkunsidrati l-fehmiet espressi fi ħdan il-
kumitat.

Or. en

Emenda 10
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Premessa 9 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-proċedura ta' eżaminazzjoni għandha 
tapplika biss għall-adozzjoni ta' miżuri ta' 
ambitu ġenerali mfassla biex jimplimentaw 
l-atti bażiċi u għal miżuri speċifiċ li 
jkollhom impatt potenzjalment importanti. 
Dik il-proċedura għandha tipprovdi għall-
kontroll tal-Istati Membri b'tali mod li l-
miżuri ma jistgħux jiġu adotti jekk dawn 
ma jkunux konformi mal-opinjoni tal-
kumitat, ħlief f'ċirkostanzi li huma ferm 
eċċezzjonali, meta, minkejja opinjoni 
negattiva, il-Kummissjoni għandha tkun 
tista' tadotta u tapplika l-miżuri għall-
perjodu ta' żmien limitat. Il-Kummissjoni 
għandha tkun tista' tirrevedi l-abbozz tal-
miżuri f'każ li ma tingħata l-ebda opinjoni 
mill-kumitat, billi jiġu kkunsidrati l-
fehmiet espressi fi ħdan il-kumitat.

(9) L-att leġiżlattiv bażiku għandu jindika 
għal liema miżuri għandha tapplika l-
proċedura ta’ eżami u għal liema miżuri 
għandha tapplika l-proċedura 
konsultattiva. Il-proċedura ta’ eżami 
għandha fil-prinċipju tapplika għall-
adozzjoni ta' miżuri ta' ambitu ġenerali 
mfassla biex jimplimentaw l-atti bażiċi. 
Dik il-proċedura għandha tipprovdi għall-
kontroll tal-Istati Membri b'tali mod li l-
miżuri ma jistgħux jiġu adottati jekk dawn 
ma jkunux konformi mal-opinjoni tal-
kumitat, jew jekk maġġoranza toġġezzjona 
għalihom, ħlief f'ċirkostanzi li huma ferm 
eċċezzjonali, meta, minkejja opinjoni 
negattiva, il-Kummissjoni għandha tkun 
tista' tadotta u tapplika l-miżuri għal 
perjodu ta' żmien limitat. Il-Kummissjoni 
għandha tirrevedi l-abbozz tal-miżuri f'każ 
li ma tingħata l-ebda opinjoni mill-kumitat, 
billi jiġu kkunsidrati l-fehmiet espressi fi 
ħdan il-kumitat.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-ebda kriterju ma jista’ jiġi ffissat kemm-il darba l-atti eżistenti ma jinġibux konformi fir-
rigward tal-Artikolu 291 dwar l-atti delegati, li issa jista' japplika wkoll għal oqsma fejn il-
Parlament ikun sar il-koleġiżlatur wara l-adozzjoni tat-Trattat ta’ Lisbona. “Il-fiduċja hi 
tajba, il-kontroll hu aħjar”. Għalhekk, fejn l-Artikolu 291 ma japplikax, il-proċedura ta’ 
eżami għandha tkun ir-regola.

Emenda 11
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Premessa 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-proċedura konsultattiva għandha 
tapplika fil-każi l-oħra kollha u meta tkun 
ikkunsidrata li tkun l-aktar xierqa.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-demokrazija hija kwistjoni ta’ kontrolli u bilanċi. Fil-prinċipju, konferiment ta’ poteri 
għandu bħala regola jkun soġġett għall-kontrolli. Għalhekk mhuwiex aċċettabbli li l-
proċedura konsultattiva tintuża bħala l-għażla predefinita.

Emenda 12
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Premessa 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-Parlament u l-Kunsill għandu jiġu 
infurmati bil-proċedimenti tal-kumitat fuq 
bażi regolari.

(12) Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom jiġu infurmati b'kollox u fil-
pront bl-istess mod bil-proċedimenti tal-
kumitat malli jkunu disponibbli d-
dokumenti relevanti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Mhuwiex biżżejjed li l-Parlament u l-Kunsill jiġu infurmati “regolarment”. It-tnejn li huma 
għandhom jiġu infurmati fil-“ħin reali”.

Emenda 13
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Premessa 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-Parlament u l-Kunsill għandu jiġu
infurmati bil-proċedimenti tal-kumitat fuq 
bażi regolari.

(12) Il-Parlament u l-Kunsill għandhom, 
kmieni kemm jista’ jkun, jinżammu 
infurmati bil-proċedimenti tal-kumitat fuq 
bażi regolari.

Or. en

Emenda 14
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Premessa 14 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Għandha titħassar id-Deċiżjoni 
1999/468/KE. Sabiex tiġi żgurata t-
tranżizzjoni bejn ir-reġim ipprovdut fid-
Deċiżjoni 1999/468/KE u dan ir-
Regolament, kwalunkwe referenza ta' 
leġiżlazzjoni eżistenti għall-proċeduri 
pprovduti f'dik id-Deċiżjoni bl-eċċezzjoni 
tal-proċedura regolatorja pprovduta bi 
skrutinju fl-Artikolu 5a tiegħu, għandha 
tinftiehem bħala referenza għall-
proċeduri korrispondenti pprovduti f'dan 
ir-Regolament. L-effetti tal-Artikolu 5a 
tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom 
jinżammu għall-fini tal-atti bażiċi eżistenti
li jirreferu għal dak l-Artikolu.

(14) Id-Deċiżjoni 1999/468/KE għandha 
tiġi rrevokata hekk kif l-atti bażiċi eżistenti 
jkunu ġew allinjati mal-Artikoli 290 u 291 
tat-Trattat FUE.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Allinjament awtomatiku jkun “iżomm ir-regoli l-antiki” tas-sitwazzjoni kif kienet qabel it-
Trattat ta' Lisbona, li hija ħaġa inaċċettabbli fid-dawl tal-poteri akbar li għandu l-Parlament 
mindu daħal fis-seħħ it-Trattat ta’ Lisbona. L-oqsma kollha ta' politika mingħajr kodeċiżjoni 
qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona jottjenu biss atti tal-implimentazzjoni, peress li 
prekondizzjoni għall-proċedura regolatorja bi skrutinju kienet li l-leġiżlazzjoni relevanti 
kienet adottata b’kodeċiżjoni. Dan mhuwiex aċċettabbli. Allinjament xieraq mal-Artikolu 290 
tal-oqsma li fihom il-Parlament għadu kif sar koleġiżlatur huwa prekondizzjoni għal 
adattament għall-Artikolu 291.

Emenda 15
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistipula r-regoli u l-
prinċipji ġenerali li jirregolaw l-
mekkaniżmi li għandhom japplikaw f'każi 
fejn att tal-Unjoni li jkun jorbot legalment 
(minn hawn 'il quddiem l-"att bażiku") 
jkun jirrikjedi li l-adozzjoni tal-atti 
implimentattivi li jorbtu mill-Kummissjoni 
jkunu soġġetti għall-kontroll mill-Istati 
Membri.

Dan ir-Regolament jistipula r-regoli u l-
prinċipji ġenerali li jirregolaw il-
mekkaniżmi li għandhom japplikaw f'każi 
fejn att tal-Unjoni li jkun jorbot legalment 
(minn hawn 'il quddiem l-"att bażiku") 
jkun jidentifika l-ħtieġa ta’ kundizzjonijiet 
uniformi ta’ implimentazzjoni u jkun 
jirrikjedi li l-adozzjoni tal-atti 
implimentattivi mill-Kummissjoni jkunu 
soġġetti għall-kontroll mill-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din għandha ċċara l-punt li r-Regolament japplika biss f’każijiet fejn ikunu meħtieġa
kundizzjonijiet uniformi, skont l-Artikolu 291, mhux għall-atti tal-implimentazzjoni kollha. L-
atti tal-implimentazzjoni jistgħu jirrigwardaw ukoll noti ta’ gwida tekniċi li mhumiex 
vinkolanti. Dawn jistgħu jkunu politikament sensittivi ħafna (pereżempju n-noti ta’ gwida 
tekniċi fid-Direttiva 2001/18) u b’hekk ikunu jirrikjedu l-kontroll ukoll.

Emenda 16
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – parti introduttorja 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-proċedura tal-eżaminazzjoni tista'
tapplika biss għall-adozzjoni ta':

2. Il-proċedura ta' eżami għandha bħala 
prinċipju tapplika għall-adozzjoni ta' 
miżuri implimentattivi, li għalihom huma
meħtieġa kundizzjonijiet uniformi, kemm-
il darba ma jissupplementawx u ma 
jemendawx elementi mhux essenzjali tal-
att leġiżlattiv bażiku skont l-Artikolu 290 
Trattat FUE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ebda kriterju ma jista’ jiġi ffissat kemm-il darba l-atti eżistenti ma jinġibux konformi fir-
rigward tal-Artikolu 291 dwar l-atti delegati, li issa jista' japplika wkoll għal oqsma fejn il-
Parlament ikun sar il-koleġiżlatur wara l-adozzjoni tat-Trattat ta’ Lisbona. “Il-fiduċja hi 
tajba, il-kontroll hu aħjar”. Għalhekk, fejn l-Artikolu 291 ma japplikax, il-proċedura ta’ 
eżami għandha tkun ir-regola.

Emenda 17
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-proċedura tal-eżaminazzjoni tista' 
tapplika biss għall-adozzjoni ta':

2. Il-proċedura ta’ eżami tista' tapplika 
għall-adozzjoni ta':

Or. en

Emenda 18
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Miżuri ta' implimentazzjoni ta' ambitu 
ġenerali;

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda b'konsegwenza għall-emenda tal-Artikolu 2(2) mill-istess awtur.

Emenda 19
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Miżuri ta' implimentazzjoni ta' ambitu 
ġenerali;

(a) Miżuri ta' implimentazzjoni ta' ambitu 
ġenerali li ma jissupplementawx u ma 
jemendawx elementi mhux essenzjali tal-
att leġiżlattiv bażiku skont l-Artikolu 290 
Trattat FUE;

Or. en

Emenda 20
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Miżuri oħra ta' implimentazzjoni 
marbuta mal-:

imħassar

i) politiki agrikoli komuni u l-politiki ta' 
sajd komuni;
ii) l-ambjent, is-sigurtà u s-sikurezza jew 
il-protezzjoni tas-saħħa jew is-sikurezza 
tal-bnedmin, l-annimali jew il-pjanti;
iii) politika kummerċjali komuni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda b'konsegwenza għall-emenda tal-Artikolu 2(2) mill-istess awtur.
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Emenda 21
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b – punt ii 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) l-ambjent, is-sigurtà u s-sikurezza jew 
il-protezzjoni tas-saħħa jew is-sikurezza 
tal-bnedmin, l-annimali jew il-pjanti;

imħassar

Or. en

Emenda 22
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-miżuri l-oħra kollha ta' 
implimentazzjoni u għal miżuri ta' 
implimentazzjoni msemmija f'paragrafu 2 
għandha tapplika l-proċedura 
konsultattiva, fejn din titqies li tkun 
xierqa.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda b'konsegwenza għall-emenda tal-Artikolu 2(2) mill-istess awtur.

Emenda 23
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Jekk l-abbozz tal-miżuri ma jkunx skont 3. Jekk l-abbozz tal-miżuri ma jkunx skont 
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l-opinjoni tal-kumitat, il-Kummissjoni ma 
għandhiex tadotta dawk il-miżuri. Il-
president jista' jissottometti lill-kumitat l-
abbozz tal-miżuri għal aktar deliberazzjoni 
jew jissottometti verżjoni emendata tal-
abbozz tal-miżuri.

l-opinjoni tal-kumitat, jew jekk ma 
tingħata l-ebda opinjoni mill-kumitat, il-
Kummissjoni ma għandhiex tadotta dawk 
il-miżuri u għandha tressaq lill-Kunsill 
mingħajr dewmien il-proposta rigward il-
miżuri li għandhom jittieħdu jew verżjoni 
modifikata tal-abbozz għal deliberazzjoni 
ġdida u għandha tagħraf b’dan lill-
Parlament Ewropew.

Or. fr

Emenda 24
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk ma tingħata l-ebda opinjoni, il-
Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz tal-
miżuri. Meta l-Kummissjoni ma tadottax 
l-abbozz tal-miżuri, il-president jista' 
jissottometti lill-kumitati verżjoni 
emendata tal-abbozz tal-miżuri.

4. Jekk ma tingħata l-ebda opinjoni, il-
Kummissjoni m’għandhiex tadotta l-
abbozz tal-miżuri, meta maġġoranza kif 
stabbilit fl-Artikolu 238(1) tat-Trattat 
FUE toġġezzjona għall-miżura.  Il-
president jista’ jissottometti lill-kumitati 
verżjoni emendata tal-abbozz tal-miżuri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-atti tal-implimentazzjoni ssuġġeriti mill-Kummissjoni għandhom ikunu għall-anqas 
appoġġati minn maġġoranza sempliċi tal-Istati Membri.

Emenda 25
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk ma tingħata l-ebda opinjoni, il-
Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz tal-

4. Jekk ma tingħata l-ebda opinjoni mill-
Kunsill sa skadenza raġonevoli, il-
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miżuri. Meta l-Kummissjoni ma tadottax l-
abbozz tal-miżuri, il-president jista' 
jissottometti lill-kumitati verżjoni 
emendata tal-abbozz tal-miżuri.

Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz tal-
miżuri. Meta l-Kummissjoni ma tadottax l-
abbozz tal-miżuri, il-president jista' 
jissottometti lill-kumitati verżjoni 
emendata tal-abbozz tal-miżuri.

Or. fr

Emenda 26
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5 – subparagrafu -1 (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-att bażiku adottat 
f’konformità mal-Artikolu 294 tat-Trattat 
FUE, il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill jistgħu jesprimu oġġezzjoni għall-
abbozz ta’ miżuri, tkun xi tkun l-opinjoni 
tal-kumitat, minħabba li dan l-abbozz ta' 
miżuri ma jkunx jaqbel mal-intenzjoni tal-
leġiżlatur espressa fl-att bażiku.
F’dan il-każ, il-miżuri proposti 
m’għandhomx jiġu adottati. Filwaqt li tqis 
ir-raġunijiet tal-oġġezzjoni tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill, il-Kummissjoni 
tista’ tressaq abbozz ta’ miżuri rivedut lill-
kumitat.
Il-Kummissjoni għandha tgħarraf 
għalhekk lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill bl-azzjonijiet li jkollha l-ħsieb li 
twettaq.

Or. fr

Emenda 27
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Permezz ta' deroga minn paragrafu 3, il-
Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz tal-
miżuri li ma jkunx skont l-opinjoni tal-
kumitat meta n-nuqqas ta' adozzjoni 
tagħhom fi skadenza imperattiva tkun 
toħloq tħarbit sinifikanti fis-swieq għas-
sigurtà u s-sikurezza tal-bnedmin jew fl-
interessi finanzjarji tal-Unjoni.

 Permezz ta' deroga mill-paragrafi 3 u 4, 
il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozzi ta’ 
miżuri li ma jkunux skont l-opinjoni tal-
kumitat, jew meta ma tingħata l-ebda 
opinjoni u maġġoranza kif stabbilit fl-
Artikolu 238(1) tat-Trattat FUE 
toġġezzjona għall-miżura, meta n-nuqqas 
ta' adozzjoni tagħhom fi skadenza 
imperattiva tkun toħloq riskju għas-sigurtà 
u s-sikurezza tal-bnedmin jew għall-
interessi finanzjarji tal-Unjoni.

Or. en

(Marbuta mal-emenda tal-paragrafu 4 magħmula mill-istess awtur.)

Ġustifikazzjoni

Estensjoni tad-dritt tal-Kummissjoni li tintervjeni u trendi ineffettiv ukoll f’każ li ma tingħata 
l-ebda opinjoni, u maġġoranza sempliċi tal-Istati Membri tkun oġġezzjonat. Huwa diffiċli tara 
għaliex tħarbit sinifikanti tas-swieq jista’ jidher bħala kriterju biex il-Kummissjoni tintervjeni 
u trendi ineffettiva pożizzjoni ta’ maġġoranza mill-Istati Membri.

Emenda 28
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 F'każijiet bħal dawn, il-Kummissjoni 
għandha tinforma immedjatament lill-
kumitat bir-raġunijiet tagħha għall-
adozzjoni tal-miżuri u tista' 
tissottomettihom għat-tieni deliberazzjoni 
tal-kumitat. Jekk il-miżuri adottati ma 
jkunux skont it-tieni opinjoni tal-kumitat, 
jew jekk il-miżuri ma jkunux sottomessi 
għat-tieni deliberazzjoni fi żmien xahar 
minn wara l-adozzjoni tagħhom, il-
Kummissjoni għandha tħassar il-miżuri 
imressqa. Jekk il-mżuri jkunu skont it-tieni 
opinjoni tal-kumitat, jew jekk ma tingħata 

 F'każijiet bħal dawn, il-Kummissjoni 
għandha tinforma immedjatament lill-
kumitat bir-raġunijiet tagħha għall-
adozzjoni tal-miżuri u tista' 
tissottomettihom għat-tieni deliberazzjoni 
tal-kumitat. Jekk il-miżuri adottati ma 
jkunux skont it-tieni opinjoni tal-kumitat, 
jew jekk ma tingħata l-ebda opinjoni, 
imma maġġoranza kif stabbilit fl-Artikolu 
238(1) tat-Trattat FUE toġġezzjoni għall-
miżura, jew jekk il-miżuri ma jkunux 
sottomessi għat-tieni deliberazzjoni fi 
żmien xahar minn wara l-adozzjoni 
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l-ebda opinjoni, dawk il-miżuri għandhom
jibqgħu fis-seħħ.

tagħhom, il-Kummissjoni għandha tħassar 
il-miżuri imressqa immedjatament. Jekk il-
miżuri jkunu skont it-tieni opinjoni tal-
kumitat, jew jekk ma tingħata l-ebda 
opinjoni, u ma hemm l-ebda maġġoranza 
kif stabbilit fl-Artikolu 238(1) tat-Trattat 
FUE kontra l-miżura, dawk il-miżuri 
għandhom jibqgħu fis-seħħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk għad hemm maġġoranza sempliċi ta’ Stati Membri kontra l-miżura fit-tieni rawnd, il-
Kummissjoni m’għandhiex tingħata s-setgħa li tadotta l-miżura.

Emenda 29
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'każijiet bħal dawn, il-Kummissjoni 
għandha tinforma immedjatament lill-
kumitat bir-raġunijiet tagħha għall-
adozzjoni tal-miżuri u tista' 
tissottomettihom għat-tieni deliberazzjoni 
tal-kumitat. Jekk il-miżuri adottati ma 
jkunux skont it-tieni opinjoni tal-kumitat, 
jew jekk il-miżuri ma jkunux sottomessi 
għat-tieni deliberazzjoni fi żmien xahar 
minn wara l-adozzjoni tagħhom, il-
Kummissjoni għandha tħassar il-miżuri 
imressqa. Jekk il-mżuri jkunu skont it-tieni 
opinjoni tal-kumitat, jew jekk ma tingħata 
l-ebda opinjoni, dawk il-miżuri għandhom 
jibqgħu fis-seħħ.

F'każijiet bħal dawn, il-Kummissjoni 
għandha tinforma immedjatament lill-
kumitat, lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill bir-raġunijiet tagħha għall-
adozzjoni tal-miżuri u tista' 
tissottomettihom għat-tieni deliberazzjoni 
tal-kumitat. Jekk il-miżuri adottati ma 
jkunux skont it-tieni opinjoni tal-kumitat, 
jew jekk il-miżuri ma jkunux sottomessi 
għat-tieni deliberazzjoni fi żmien xahar 
minn wara l-adozzjoni tagħhom, il-
Kummissjoni għandha tħassar il-miżuri 
imressqa immedjatament. Jekk il-miżuri 
jkunu skont it-tieni opinjoni tal-kumitat, 
jew jekk ma tingħata l-ebda opinjoni, dawk 
il-miżuri għandhom jibqgħu fis-seħħ.

Or. fr
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Emenda 30
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ir-riżultati tal-votazzjoni, (d) ir-riżultati tal-votazzjoni, inkluża l-
pożizzjoni ta’ kull Stat Membri,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li wieħed ikun jaf mhux biss ir-riżultat finali tal-votazzjoni, imma wkoll kif 
ivvutaw l-Istati Membri, rispettivament.

Emenda 31
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom ikollhom aċċess għall-
informazzjoni msemmija f'paragrafu 1.

2. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom jirċievu l-informazzjoni
msemmija f'paragrafu 1 hekk kif dik l-
informazzjoni tkun disponibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament u l-Kunsill għandhom jintbagħtu t-tagħrif relevanti malli jkun disponibbli biex 
ikunu jistgħu jżommu d-“droit de regard” stabbilit tagħhom.

Emenda 32
Jo Leinen

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom ikollhom aċċess għall-
informazzjoni msemmija f'paragrafu 1.

2. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom, kmieni kemm jista' jkun,
ikollhom aċċess għall-informazzjoni 
msemmija f'paragrafu 1.

Or. en

Emenda 33
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Ir-rappreżentanti tal-Parlament 
Ewropew għandu jkollhom aċċess għal-
laqgħat tal-kumitati bħala osservaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament għandu jitħalla wkoll li jattendi l-laqgħat tal-kumitati.

Emenda 34
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha titħassar id-Deċiżjoni 
1999/468/KE.

Id-Deċiżjoni 1999/468/KE għandha 
titħassar b’effett minn [...*].
* daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ tal-adattament 
tal-atti eżistenti kif imsemmi fl-Artikolu 10a

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni attwali tal-komitoloġija għandha tiġi rrevokata biss meta jkun sar l-adattament 
tal-atti eżistenti.

Emenda 35
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Adattazzjoni tal-atti bażiċi eżistenti imħassar
1. Meta l-atti bażiċi adottati qabel id-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament jipprovdu 
għall-eċerċizzju tal-poteri implimentattivi 
mill-Kummissjoni skont id-Deċiżjoni 
1999/468/KE, għandhom japplikaw ir-
regoli li ġejjin:
(a) referenzi għall-Artikolu 3 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom jiġu 
interpretati bħala referenzi għall-Artikolu 
4 ta’ dan ir-Regolament;
(b) referenzi għall-Artikolu 4 u 5 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom jiġu 
interpretati bħala referenzi għall-Artikolu 
5 ta’ dan ir-Regolament;
(c) referenzi għall-Artikolu 6 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom jiġu 
interpretati bħala referenzi għall-Artikolu 
6 ta’ dan ir-Regolament;
(d) referenzi għall-Artikolu 7 u 8 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom jiġu 
interpretati bħala referenzi għall-Artikolu 
8 ta’ dan ir-Regolament.
2. L-Artikoli 3 u 7 ta' dan ir-Regolament 
għandhom japplikaw għall-kumitati 
kollha eżistenti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Allinjament awtomatiku jkun “iżomm ir-regoli l-antiki” tas-sitwazzjoni kif kienet qabel it-
Trattat ta' Lisbona, li hija ħaġa inaċċettabbli fid-dawl tal-poteri akbar li għandu l-Parlament 
mindu daħal fis-seħħ it-Trattat ta’ Lisbona. L-oqsma kollha ta' politika mingħajr kodeċiżjoni 
qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona jottjenu biss atti implimentattivi, peress li 
prekondizzjoni għall-proċedura regolatorja bi skrutinju kienet li l-leġiżlazzjoni relevanti 
kienet adottata b’kodeċiżjoni. Dan mhuwiex aċċettabbli.

Emenda 36
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
eżami tal-leġiżlazzjoni Ewropea li hemm 
fis-seħħ u tressaq qabel Diċembru 2011 
proposta leġiżlattiva li tiddetermina liema 
miżuri għandhom jidħlu fil-qafas tad-
dispożizzjonijiet li jirrigwardaw l-atti 
delegati, imsemmija fl-Artikolu 290 tat-
Trattat FUE, jew fil-qafas ta’ dawk li 
jirrigwardaw l-atti tal-implimentazzjoni, 
imsemmija fl-Artikolu 291 tat-Trattat 
FUE.

Or. fr

Emenda 37
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 10 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Adattament tal-atti bażiċi eżistenti

Il-Kummissjoni, fi żmien sena wara d-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, 
għandha teżamina l-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni li hemm fis-seħħ u tressaq il-
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proposti leġiżlattivi meħtieġa għall-
allinjament tagħha mad-dispożizzjonijiet 
tat-Trattat ta’ Lisbona u partikolarment 
mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat FUE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-allinjament jista’ jsir biss każ każ. Il-Kummissjoni għandha tingħata skadenza espliċita biex 
tressaq il-proposti meħtieġa.

Emenda 38
Satu Hassi

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 10 ta’ dan ir-Regolament 
għandu japplika mill-1 ta’ Diċembru 
2010.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsegwenza tat-tħassir tal-Artikolu 10


