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Emenda 15
João Ferreira

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 5 

Test tal-Kummissjoni Emenda

(5) L-Aġenzija għandha taġixxi fl-interess 
tal-Unjoni. Dan għandu jinkludi li l-
Aġenzija tkun tista’ taġixxi barra mit-
territorju tal-UE fl-oqsma ta’ kompetenza 
tagħha.

(5)  L-Aġenzija għandha taġixxi fl-interess
tal-konservazzjoni tal-ambjent marittimu, 
b’mod partikolari billi tipprova tevita u 
tikkontrolla t-tniġġis ikkawżat minn 
esplorazzjoni għaż-żejt u għall-gass 
naturali lil hinn mix-xtut. Għal dan il-
għan għandha tikkoordina l-attivitajiet 
tagħha ma’ dawk ta’ korpi xierqa 
nazzjonali u internazzjonali responsabbli 
għall-oqsma relevanti.

Or. pt

Emenda 16
Matthias Groote

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 6 

Test tal-Kummissjoni Emenda

(6) L-Aġenzija għandha ttejjeb l-assistenza 
tagħha lill-Kummissjoni rigward l-
attivitajiet ta’ riċerka relatati mal-qasam 
tal-kompetenzi tagħha. Madankollu, 
għandu jkun evitat xogħol doppju mal-
qafas ta’ riċerka eżistenti tal-UE. B’mod 
partikolari, l-Aġenzija m’għandhiex tkun 
inkarigata mill-ġestjoni tal-proġetti ta’ 
riċerka.

(6) L-Aġenzija għandha ttejjeb l-assistenza 
tagħha lill-Kummissjoni rigward l-
attivitajiet ta’ riċerka relatati mal-qasam 
tal-kompetenzi tagħha. Madankollu, 
għandu jkun evitat duplikazzjoni ta’ xogħol 
mal-qafas ta’ riċerka eżistenti tal-UE. 
B’mod partikolari, l-Aġenzija m’għandhiex 
tkun inkarigata mill-ġestjoni tal-proġetti ta’ 
riċerka. Fl-estensjoni tal-kompiti tal-
Aġenzija għandha tingħata attenzjoni 
sabiex jiġi żgurat li l-kompiti jkunu 
deskritti b’mod ċar u preċiż, li ma jkunx 
hemm duplikazzjoni u li tiġi evitata 
kwalunkwe konfużjoni

Or. de
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Emenda 17
Hannu Takkula

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8 

Test tal-Kummissjoni Emenda

(8) Avvenimenti reċenti enfasizzaw ir-
riskji tal-attivitajiet ta’ esplorazzjoni għal u 
ta’ produzzjoni taż-żejt u tal-gass lil hinn 
mix-xtut għat-trasport marittimu u għall-
ambjent marittimu. L-użu tal-kapaċitajiet 
ta’ reazzjoni tal-Aġenzija għandhom ikunu 
estiżi b’mod espliċitu sabiex ikopru r-
reazzjoni għat-tniġġis li toriġina minn 
attivitajiet ta’ din ix-xorta. Barra minn 
hekk, l-Aġenzija għandha tassisti lill-
Kummissjon biex tanalizza s-sikurezza tal-
installazzjonijiet mobbli tal-gass u taż-żejt 
lil hinn mix-xtut, ħalli jkunu identifikati d-
dgħufijiet possibbli, billi tibbaża l-
kontribuzzjoni tagħha fuq il-kompetenza li 
żviluppat rigward is-sikurezza marittima, 
is-sigurtà marittima, il-prevenzjoni tat-
tniġġis ikkawżat mill-bastimenti u r-
reazzjoni għat-tniġġis marin.

(8) Diżastri taż-żejt fil-baħar huma 
konsegwenza tar-riskji mhux ikkontrollati 
li jirriżultaw mill-esplorazzjoni għal u ta’ 
produzzjoni taż-żejt u tal-gass lil hinn mix-
xtut, li l-impatt tagħha jaffettwa oqsma 
kbar ħafna tal-baħar u tal-kosta u b’hekk 
lit-trasport marittimu wkoll L-użu tal-
kapaċitajiet ta’ reazzjoni tal-Aġenzija 
għandhom ikunu estiżi b’mod espliċitu 
sabiex ikopru r-reazzjoni għat-tniġġis li 
toriġina minn attivitajiet ta’ din ix-xorta. 
Barra minn hekk, l-Aġenzija għandha 
tassisti lill-Kummissjon biex tanalizza s-
sikurezza tal-installazzjonijiet mobbli tal-
gass u taż-żejt lil hinn mix-xtut, ħalli jkunu 
identifikati d-dgħufijiet possibbli, billi 
tibbaża l-kontribuzzjoni tagħha fuq il-
kompetenza li żviluppat rigward is-
sikurezza marittima, is-sigurtà marittima, 
il-prevenzjoni tat-tniġġis ikkawżat mill-
bastimenti u r-reazzjoni għat-tniġġis marin.

Or. fi

Emenda 18
Bart Staes

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8 

Test tal-Kummissjoni Emenda

(8) Avvenimenti reċenti enfasizzaw ir-
riskji tal-attivitajiet ta’ esplorazzjoni għal u 
ta’ produzzjoni taż-żejt u tal-gass lil hinn 
mix-xtut għat-trasport marittimu u għall-

(8) Avvenimenti reċenti enfasizzaw ir-
riskji tal-attivitajiet ta’ esplorazzjoni għal u 
ta’ produzzjoni taż-żejt u tal-gass lil hinn 
mix-xtut għat-trasport marittimu u għall-
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ambjent marittimu. L-użu tal-kapaċitajiet 
ta’ reazzjoni tal-Aġenzija għandhom ikunu 
estiżi b’mod espliċitu sabiex ikopru r-
reazzjoni għat-tniġġis li toriġina minn 
attivitajiet ta’ din ix-xorta. Barra minn 
hekk, l-Aġenzija għandha tassisti lill-
Kummissjon biex tanalizza s-sikurezza tal-
installazzjonijiet mobbli tal-gass u taż-żejt 
lil hinn mix-xtut, ħalli jkunu identifikati d-
dgħufijiet possibbli, billi tibbaża l-
kontribuzzjoni tagħha fuq il-kompetenza li 
żviluppat rigward is-sikurezza marittima, 
is-sigurtà marittima, il-prevenzjoni tat-
tniġġis ikkawżat mill-bastimenti u r-
reazzjoni għat-tniġġis marin.

ambjent marittimu. L-użu tal-kapaċitajiet 
ta’ reazzjoni tal-Aġenzija għandhom ikunu 
estiżi b’mod espliċitu sabiex ikopru l-
prevenzjoni u r-reazzjoni għat-tniġġis li 
toriġina minn attivitajiet ta’ din ix-xorta. 
Barra minn hekk, l-Aġenzija għandha 
tassisti lill-Kummissjon biex tanalizza s-
sikurezza tal-installazzjonijiet mobbli tal-
gass u taż-żejt lil hinn mix-xtut, ħalli jkunu 
identifikati d-dgħufijiet possibbli, billi 
tibbaża l-kontribuzzjoni tagħha fuq il-
kompetenza li żviluppat rigward is-
sikurezza marittima, is-sigurtà marittima, 
il-prevenzjoni tat-tniġġis ikkawżat mill-
bastimenti u r-reazzjoni għat-tniġġis marin.
L-Aġenzija għandha b’mod partikolari, 
permezz tal-immonitorjar tas-satelliti u s-
servizz tas-sorveljanza eżistenti, tgħin lill-
Kummissjoni u l-Istati Membri biex 
tagħraf u tittratta l-effetti tat-tixrid taż-żejt 
li jirriżulta minn installazzjonijiet taż-żejt 
u tal-gass lil hinn mix-xtut.

Or. en

Emenda 19
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8 

Test tal-Kummissjoni Emenda

(8) Avvenimenti reċenti enfasizzaw ir-
riskji tal-attivitajiet ta’ esplorazzjoni għal u 
ta’ produzzjoni taż-żejt u tal-gass lil hinn 
mix-xtut għat-trasport marittimu u għall-
ambjent marittimu. L-użu tal-kapaċitajiet 
ta’ reazzjoni tal-Aġenzija għandhom ikunu 
estiżi b’mod espliċitu sabiex ikopru r-
reazzjoni għat-tniġġis li toriġina minn 
attivitajiet ta’ din ix-xorta. Barra minn 
hekk, l-Aġenzija għandha tassisti lill-
Kummissjon biex tanalizza s-sikurezza tal-
installazzjonijiet mobbli tal-gass u taż-żejt 
lil hinn mix-xtut, ħalli jkunu identifikati d-

(8) Avvenimenti reċenti enfasizzaw ir-
riskji tal-attivitajiet ta’ esplorazzjoni għaż-
żejt u l-gass lil hinn mix-xtut, il-
produzzjoni tagħhom u attivitajiet ta’ 
trasport għat-trasport marittimu u għall-
ambjent marin. L-użu tal-kapaċitajiet ta’ 
reazzjoni tal-Aġenzija għandhom ikunu 
estiżi b’mod espliċitu sabiex ikopru r-
reazzjoni għat-tniġġis li toriġina minn 
attivitajiet ta’ din ix-xorta. Barra minn 
hekk, l-Aġenzija għandha tassisti lill-
Kummissjon biex tanalizza s-sikurezza tal-
installazzjonijiet mobbli tal-gass u taż-żejt 
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dgħufijiet possibbli, billi tibbaża l-
kontribuzzjoni tagħha fuq il-kompetenza li 
żviluppat rigward is-sikurezza marittima, 
is-sigurtà marittima, il-prevenzjoni tat-
tniġġis ikkawżat mill-bastimenti u r-
reazzjoni għat-tniġġis marin.

lil hinn mix-xtut (inklużi installazzjonijiet 
tat-trasport)  ħalli jkunu identifikati d-
dgħufijiet possibbli, billi tibbaża l-
kontribuzzjoni tagħha fuq il-kompetenza li 
żviluppat rigward is-sikurezza marittima, 
is-sigurtà marittima, il-prevenzjoni tat-
tniġġis ikkawżat mill-bastimenti u r-
reazzjoni għat-tniġġis marin.

Or. lt

Emenda 20
Corinne Lepage

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8 

Test tal-Kummissjoni Emenda

(8) Avvenimenti reċenti enfasizzaw ir-
riskji tal-attivitajiet ta’ esplorazzjoni għal u 
ta’ produzzjoni taż-żejt u tal-gass lil hinn 
mix-xtut għat-trasport marittimu u għall-
ambjent marittimu. L-użu tal-kapaċitajiet 
ta’ reazzjoni tal-Aġenzija għandhom ikunu 
estiżi b’mod espliċitu sabiex ikopru r-
reazzjoni għat-tniġġis li toriġina minn 
attivitajiet ta’ din ix-xorta. Barra minn 
hekk, l-Aġenzija għandha tassisti lill-
Kummissjon biex tanalizza s-sikurezza tal-
installazzjonijiet mobbli tal-gass u taż-żejt 
lil hinn mix-xtut, ħalli jkunu identifikati d-
dgħufijiet possibbli, billi tibbaża l-
kontribuzzjoni tagħha fuq il-kompetenza li 
żviluppat rigward is-sikurezza marittima, 
is-sigurtà marittima, il-prevenzjoni tat-
tniġġis ikkawżat mill-bastimenti u r-
reazzjoni għat-tniġġis marin.

(8) Avvenimenti reċenti enfasizzaw ir-
riskji tal-attivitajiet ta’ esplorazzjoni għal u 
ta’ produzzjoni taż-żejt u tal-gass lil hinn 
mix-xtut għat-trasport marittimu, għall-
ambjent marittimu u żoni kostali. L-użu 
tal-kapaċitajiet ta’ reazzjoni tal-Aġenzija 
għandhom ikunu estiżi b’mod espliċitu 
sabiex ikopru r-reazzjoni għat-tniġġis li 
toriġina minn attivitajiet ta’ din ix-xorta. 
Barra minn hekk, l-Aġenzija għandha 
tassisti lill-Kummissjon biex tanalizza s-
sikurezza tal-installazzjonijiet mobbli tal-
gass u taż-żejt lil hinn mix-xtut, ħalli jkunu 
identifikati d-dgħufijiet possibbli, billi 
tibbaża l-kontribuzzjoni tagħha fuq il-
kompetenza li żviluppat rigward is-
sikurezza marittima, is-sigurtà marittima, 
il-prevenzjoni tat-tniġġis ikkawżat mill-
bastimenti u r-reazzjoni għat-tniġġis marin.

Or. en
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Emenda 21
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 10 

Test tal-Kummissjoni Emenda

(10) L-Aġenzija stabbiliet ruħha bħala l-
fornitriċi awtorevoli ta’ dejta dwar it-
traffiku marittimu fuq il-livell tal-UE li hija 
ta’ interess u ta’ rilevanza f’attivitajiet 
oħrajn tal-UE. Permezz tal-attivitajiet 
tagħha, b’mod partikolari rigward il-
kontroll mill-istat tal-port, il-monitoraġġ 
tat-traffiku marittimu u tar-rotot tat-tbaħħir 
kif ukoll l-assistenza biex jiġu ntraċċati n-
niġġiesa possibbli, l-Aġenzija għandha 
tagħti kontribuzzjoni biex jissaħħu s-
sinerġiji fuq il-livell tal-UE rigward ċerti 
operazzjonijiet tal-gwardja tal-kosta. Barra 
minn hekk, is-sistemi ta’ monitoraġġ u ta’ 
ġbir tad-dejta tal-Aġenzija għandhom ukoll 
jiġbru informazzjoni bażika dwar it-
theddid potenzjali għat-trasport marittimu 
u għall-ambjent marittimu mill-
esplorazzjoni għal u mill-produzzjoni taż-
żejt u tal-gass lil hinn mix-xtut.

(10) L-Aġenzija stabbiliet ruħha bħala l-
fornitriċi awtorevoli ta’ dejta dwar it-
traffiku marittimu fuq il-livell tal-UE li hija 
ta’ interess u ta’ rilevanza f’attivitajiet 
oħrajn tal-UE. Permezz tal-attivitajiet 
tagħha, b’mod partikolari rigward il-
kontroll mill-istat tal-port, il-monitoraġġ 
tat-traffiku marittimu u tar-rotot tat-tbaħħir 
kif ukoll l-assistenza biex jiġu ntraċċati n-
niġġiesa possibbli, l-Aġenzija għandha 
tagħti kontribuzzjoni biex jissaħħu s-
sinerġiji fuq il-livell tal-UE rigward ċerti 
operazzjonijiet tal-gwardja tal-kosta. Barra 
minn hekk, is-sistemi ta’ monitoraġġ u ta’ 
ġbir tad-dejta tal-Aġenzija għandhom ukoll 
jiġbru informazzjoni bażika dwar it-
theddid potenzjali għat-trasport marittimu 
u għall-ambjent marittimu mill-
esplorazzjoni għaż-żejt u l-gass lil hinn 
mix-xtut, il-produzzjoni tagħhom u t-
trasport.

Or. lt

Emenda 22
Matthias Groote

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 10 

Test tal-Kummissjoni Emenda

(10) L-Aġenzija stabbiliet ruħha bħala l-
fornitriċi awtorevoli ta’ dejta dwar it-
traffiku marittimu fuq il-livell tal-UE li hija 
ta’ interess u ta’ rilevanza f’attivitajiet 
oħrajn tal-UE. Permezz tal-attivitajiet 
tagħha, b’mod partikolari rigward il-

(10) L-Aġenzija stabbiliet ruħha bħala l-
fornitriċi awtorevoli ta’ dejta dwar it-
traffiku marittimu fuq il-livell tal-UE li hija 
ta’ interess u ta’ rilevanza f’attivitajiet 
oħrajn tal-UE. Permezz tal-attivitajiet 
tagħha, b’mod partikolari rigward il-
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kontroll mill-istat tal-port, il-monitoraġġ 
tat-traffiku marittimu u tar-rotot tat-tbaħħir 
kif ukoll l-assistenza biex jiġu ntraċċati n-
niġġiesa possibbli, l-Aġenzija għandha 
tagħti kontribuzzjoni biex jissaħħu s-
sinerġiji fuq il-livell tal-UE rigward ċerti 
operazzjonijiet tal-gwardja tal-kosta. Barra 
minn hekk, is-sistemi ta’ monitoraġġ u ta’ 
ġbir tad-dejta tal-Aġenzija għandhom ukoll 
jiġbru informazzjoni bażika dwar it-
theddid potenzjali għat-trasport marittimu 
u għall-ambjent marittimu mill-
esplorazzjoni għal u mill-produzzjoni taż-
żejt u tal-gass lil hinn mix-xtut.

kontroll mill-istat tal-port, il-monitoraġġ 
tat-traffiku marittimu u tar-rotot tat-tbaħħir 
kif ukoll l-assistenza biex jiġu ntraċċati n-
niġġiesa possibbli, l-Aġenzija għandha 
tagħti kontribuzzjoni biex jissaħħu s-
sinerġiji fuq il-livell tal-UE rigward ċerti 
operazzjonijiet tal-gwardja tal-kosta. Barra 
minn hekk, għandu jsir studju biex 
jeżamina jekk l-Aġenzija, meta taġixxi 
bħala servizz ta’ gwardja tal-kosta, 
għandhiex fil-futur tieħu f’idejha dawn il-
kompiti sabiex tkun possibbli azzjoni 
aktar ta’ malajr u effettiva mill-
awtoritajiet. Barra minn hekk, is-sistemi 
ta’ monitoraġġ u ta’ ġbir tad-dejta tal-
Aġenzija għandhom ukoll jiġbru 
informazzjoni bażika dwar it-theddid 
potenzjali għat-trasport marittimu u għall-
ambjent marittimu mill-esplorazzjoni għal 
u mill-produzzjoni taż-żejt u tal-gass lil 
hinn mix-xtut.

Or. de

Emenda 23
Bart Staes

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 12 

Test tal-Kummissjoni Emenda

(12) L-Aġenzija twettaq spezzjonijiet 
sabiex tassisti lill-Kummissjoni fil-
valutazzjoni tal-implimentazzjoni effettiva 
tal-liġi tal-UE. Ir-rwoli tal-Aġenzija, tal-
Kummissjoni, tal-Istati Membri u tal-Bord 
Amministrattiv għandhom jiġu ddefiniti 
b’mod ċar.

(12) B’mod partikolari, l-Aġenzija 
għandha tgħin lill-Kummissjoni biex 
tagħmel spezzjonijiet f’pajjiżi terzi fil-
Mediterran u r-Reġjun tal-Baħar l-Iswed 
fejn fl-ilmijiet tagħhom qed isiru l-
esplorazzjoni u l-produzzjoni taż-żejt u l-
gass, u tgħin dawn il-pajjiżi terzi jsaħħu l-
kapaċità tagħhom biex itejbu s-sikurezza 
tal-operazzjonijiet tagħhom lil hinn mix-
xtut.

Or. en
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Emenda 24
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 12 

Test tal-Kummissjoni Emenda

(12) L-Aġenzija twettaq spezzjonijiet 
sabiex tassisti lill-Kummissjoni fil-
valutazzjoni tal-implimentazzjoni effettiva 
tal-liġi tal-UE. Ir-rwoli tal-Aġenzija, tal-
Kummissjoni, tal-Istati Membri u tal-Bord 
Amministrattiv għandhom jiġu ddefiniti 
b’mod ċar.

(12) L-Aġenzija twettaq spezzjonijiet 
sabiex tassisti lill-Kummissjoni fil-
valutazzjoni tal-implimentazzjoni effettiva 
tal-liġi tal-UE. Ir-rwoli tal-Aġenzija, tal-
Kummissjoni, tal-Istati Membri u tal-Bord 
Amministrattiv għandhom jiġu ddefiniti 
b’mod ċar. B’mod partikolari, l-Aġenzija 
għandha tgħin lill-Kummissjoni biex 
tagħmel inspezzjonijiet f’pajjiżi terzi fil-
Mediterran u r-Reġjuni tal-Baħar l-Iswed 
u l-Baltiku fejn fl-ilmijiet tagħhom qed 
isiru l-esplorazzjoni u l-produzzjoni taż-
żejt u l-gass.

Or. lt

Emenda 25
Matthias Groote

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 12 

Test tal-Kummissjoni Emenda

(12) L-Aġenzija twettaq spezzjonijiet 
sabiex tassisti lill-Kummissjoni fil-
valutazzjoni tal-implimentazzjoni effettiva 
tal-liġi tal-UE. Ir-rwoli tal-Aġenzija, tal-
Kummissjoni, tal-Istati Membri u tal-Bord 
Amministrattiv għandhom jiġu ddefiniti 
b’mod ċar.

(12) L-Aġenzija twettaq spezzjonijiet 
sabiex tassisti lill-Kummissjoni fil-
valutazzjoni tal-implimentazzjoni effettiva 
tal-liġi tal-UE. Ir-rwoli tal-Aġenzija, tal-
Kummissjoni, tal-Istati Membri u tal-Bord 
Amministrattiv għandhom jiġu ddefiniti 
b’mod ċar. Kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi 
fit-twettiq ta’ kompiti għandha tissaħħaħ 
sabiex tkun possibbli azzjoni aktar ta’ 
malajr.

Or. de
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Emenda  26
João Ferreira

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test tal-Kummissjoni Emenda

2. L-Aġenzija għandha tipprovdi lill-Istati 
Membri u lill-Kummissjoni bl-assistenza 
teknika u xjentifika meħtieġa kif ukoll 
b’livell għoli ta’ kompetenza, sabiex 
tgħinhom japplikaw il-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni b’mod xieraq fl-oqsma tas-
sikurezza marittima, tas-sigurtà marittima u 
tal-prevenzjoni tat-tniġġis ikkawżat mill-
bastimenti, sabiex jimmonitorjaw l-
implimentazzjoni tagħha u jevalwaw l-
effikaċja tal-miżuri stabbiliti.

2. L-Aġenzija għandha tipprovdi lill-Istati 
Membri u lill-Kummissjoni bl-assistenza 
teknika u xjentifika meħtieġa kif ukoll 
b’livell għoli ta’ kompetenza, sabiex 
tgħinhom japplikaw il-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni b’mod xieraq fl-oqsma tas-
sikurezza marittima, tas-sigurtà marittima 
b’mod partikolari protezzjoni marittima 
tal-ambjent li tiżgura l-prevenzjoni tat-
tniġġis ikkawżat mill-bastimenti u minn 
installazzjonijiet taż-żejt u tal-gass lil hinn 
mix-xtut,  inklużi pjattaformi ta’ tħaffir 
għaż-żejt kif ukoll għall-gass, u terminals 
tal-linji tal-pajpijiet, sabiex jimmonitorjaw 
l-implimentazzjoni tagħha u jevalwaw l-
effikaċja tal-miżuri stabbiliti.

Or. en

Emenda 27
João Ferreira

Proposta għal features regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 1 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test tal-Kummissjoni Emenda

3a. L-aġenzija kostali tappoġġja wkoll 
netwerks ta’ koordinazzjoni kostali 
eżistenti sabiex tiżviluppa l-kooperazzjoni, 
b’enfasi aktar espliċita fuq il-prevenzjoni 
tad-diżastri, hekk li tippermetti li n-
netwerks jibbenefikaw kemm mill-
assistenza teknika u xjentifika mill-
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Aġenzija, kif ukoll minn għarfien dettaljat 
li awtoritajiet reġjonali u lokali 
għandhom dwar karatteristiċi speċifiċi u 
kundizzjonijiet lokali; 

Or. pt

Emenda 28
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test tal-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex ikun żgurat li l-għanijiet stabbiliti 
fl-Artikolu 1 jintlaħqu b’mod xieraq, l-
Aġenzija għandha twettaq il-kompiti 
elenkati fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu 
fl-oqsma tas-sikurezza marittima u tas-
sigurtà marittima, tal-prevenzjoni tat-
tniġġis ikkawżat mill-bastimenti u tar-
reazzjoni għat-tniġġis marin.

1. Sabiex ikun żgurat li l-għanijiet stabbiliti 
fl-Artikolu 1 jintlaħqu b’mod xieraq, l-
Aġenzija għandha twettaq il-kompiti 
elenkati fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu 
fl-oqsma tas-sikurezza marittima u tas-
sigurtà marittima, tal-prevenzjoni tat-
tniġġis ikkawżat mill-bastimenti u minn 
installazzjonijiet taż-żejt u tal-gass lil hinn 
mix-xtut (inklużi installazzjonijiet tat-
trasport), u tar-reazzjoni għat-tniġġis 
marin. 

Or. lt

Emenda 29
João Ferreira

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test tal-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex ikun żgurat li l-għanijiet stabbiliti 
fl-Artikolu 1 jintlaħqu b’mod xieraq, l-

1. Sabiex ikun żgurat li l-għanijiet stabbiliti 
fl-Artikolu 1 jintlaħqu b’mod xieraq, l-
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Aġenzija għandha twettaq il-kompiti 
elenkati fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu 
fl-oqsma tas-sikurezza marittima u tas-
sigurtà marittima, tal-prevenzjoni tat-
tniġġis ikkawżat mill-bastimenti u tar-
reazzjoni għat-tniġġis marin.

Aġenzija għandha twettaq il-kompiti 
elenkati fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu 
fl-oqsma tas-sikurezza marittima u tas-
sigurtà marittima, tal-prevenzjoni tat-
tniġġis ikkawżat mill-bastimenti u minn 
installazzjonijiet taż-żejt u tal-gass lil hinn 
mix-xtut, inklużi terminals tal-linji tal-
pajpijiet, u tar-reazzjoni għat-tniġġis 
marin.

Or. en

Emenda 30
Bart Staes

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 2 – paragrafu 3 c a (ġdid)

Test tal-Kummissjoni Emenda

(ca) testendi l-użu tas-sistema tal-
iskoperta elettronika eżistenti għal tipi 
addizzjonali ta’ bastimenti.

Or. en

Emenda 31
Bart Staes

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test tal-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex twettaq il-kompiti fdati lilha u 
sabiex tassisti lill-Kummissjoni biex 
twettaq dmirijietha skont it-Trattat, b’mod 
partikolari l-valutazzjoni tal-
implimentazzjoni effettiva tal-liġi tal-
Unjoni, l-Aġenzija għandha twettaq 

1. Sabiex twettaq il-kompiti fdati lilha u 
sabiex tassisti lill-Kummissjoni biex 
twettaq dmirijietha skont it-Trattat, b’mod 
partikolari l-valutazzjoni tal-
implimentazzjoni effettiva tal-liġi tal-
Unjoni, l-Aġenzija għandha tgħin lill-
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spezzjonijiet fl-Istati Membri. Kummissjoni tirrevedi l-valutazzjoni ta’ 
impatt ambjentali u twettaq spezzjonijiet 
fl-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-EMSA jista’ jkollha rwol fl-iskrutinju tal-Valutazzjoni ta’ Impatt Ambjentali (EIA) għal 
attivitajiet lil hinn mix-xtut sabiex jiġu evitati impatti detrimentali ambjentali fuq ekosistemi 
marittimi sensittivi ħafna.

Emenda 32
Bart Staes

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test tal-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, l-Aġenzija għandha 
twettaq spezzjonijiet f’isem il-
Kummissjoni f’pajjiżi terzi kif inhu mitlub 
mil-leġiżlazzjoni tal-UE, b’mod partikolari 
rigward organizzazzjonijiet rikonoxxuti 
mill-Unjoni skont ir-Regolament (KE) 
391/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, kif ukoll it-taħriġ u ċ-
ċertifikazzjoni tal-baħħara skont id-
Direttiva 2008/106/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.

Barra minn hekk, l-Aġenzija għandha 
twettaq spezzjonijiet f’isem il-
Kummissjoni f’pajjiżi terzi kif inhu mitlub 
mil-leġiżlazzjoni tal-UE, b’mod partikolari 
rigward organizzazzjonijiet rikonoxxuti 
mill-Unjoni skont ir-Regolament (KE) 
391/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, kif ukoll it-taħriġ u ċ-
ċertifikazzjoni tal-baħħara skont id-
Direttiva 2008/106/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. B’mod partikolari, 
l-Aġenzija għandha tgħin lill-
Kummissjoni biex tagħmel spezzjonijiet 
f’pajjiżi terzi fil-Mediterran u r-Reġjun 
tal-Baħar l-Iswed fejn fl-ilmijiet tagħhom 
qed isiru l-esplorazzjoni u l-produzzjoni 
taż-żejt u l-gass, u tgħin dawn il-pajjiżi 
terzi jsaħħu l-kapaċità tagħhom biex 
itejbu s-sikurezza tal-operazzjonijiet 
tagħhom lil hinn mix-xtut.

Or. en
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Emenda 33
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test tal-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, l-Aġenzija għandha 
twettaq spezzjonijiet f’isem il-
Kummissjoni f’pajjiżi terzi kif inhu mitlub 
mil-leġiżlazzjoni tal-UE, b’mod partikolari 
rigward organizzazzjonijiet rikonoxxuti 
mill-Unjoni skont ir-Regolament (KE) 
391/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, kif ukoll it-taħriġ u ċ-
ċertifikazzjoni tal-baħħara skont id-
Direttiva 2008/106/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.

Barra minn hekk, l-Aġenzija għandha 
twettaq spezzjonijiet f’isem il-
Kummissjoni f’pajjiżi terzi kif inhu mitlub 
mil-leġiżlazzjoni tal-UE, b’mod partikolari 
rigward organizzazzjonijiet rikonoxxuti 
mill-Unjoni skont ir-Regolament (KE) 
391/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, kif ukoll it-taħriġ u ċ-
ċertifikazzjoni tal-baħħara skont id-
Direttiva 2008/106/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, u wkoll f’pajjiżi 
terzi fil-Mediterran u r-Reġjuni tal-Baħar 
l-Iswed u l-Baltiku fejn fl-ilmijiet 
tagħhom qed issir l-esplorazzjoni taż-żejt 
u l-gass.

Or. lt

Emenda 34
João Ferreira

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test tal-Kummissjoni Emenda

3. Fuq talba tal-Kummissjoni, il-Bord 
Amministrattiv jista’ jiddeċiedi, bil-qbil 
tal-Istati Membri kkonċernati, li 
jistabbilixxi ċ-ċentri reġjonali meħtieġa 
sabiex il-kompiti tal-Aġenzija jitwettqu bl-
iktar mod effiċjenti u effettiv.

3. Fuq talba tal-Kummissjoni, il-Bord 
Amministrattiv jista’ jiddeċiedi, bil-qbil u 
l-kooperazzjoni tal-Istati Membri 
kkonċernati, li jistabbilixxi ċ-ċentri 
reġjonali meħtieġa sabiex il-kompiti tal-
Aġenzija jitwettqu bl-iktar mod effiċjenti u 
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effettiv, hekk li tisseddaq il-kooperazzjoni 
ma’ netwerks reġjonali u nazzjonali li 
diġà huma impenjati f’miżuri ta’ 
prevenzjoni.

Or. en

Emenda 35
Rovana Plumb

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5 
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test tal-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija 
għandu jinħatar u jitkeċċa mill-Bord 
Amministrattiv. Il-ħatra għandha ssir minn 
lista ta’ kandidati proposti mill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin 
fuq il-bażi tal-mertu u ta’ ħiliet 
amministrattivi u maniġerjali 
ddokumentati, kif ukoll fuq il-bażi ta’ 
kompetenza u ta’ esperjenza rilevanti għas-
sikurezza marittima, għas-sigurtà 
marittima, għall-prevenzjoni tat-tniġġis 
ikkawżat mill-bastimenti u għar-reazzjoni 
għat-tniġġis marin. Qabel il-ħatra, il-
kandidat magħżul mill-Bord 
Amministrattiv jista’ jiġi mistieden 
jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament Ewropew u 
jwieġeb għall-mistoqsijiet li jagħmlulu l-
membri tiegħu. Il-Bord Amministrattiv 
għandu jieħdu d-deċiżjoni tiegħu 
b’maġġoranza ta’ erbgħa minn kull ħames 
membri mill-membri kollha li jkolhom id-
dritt tal-vot.

1. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija 
għandu jinħatar u jitkeċċa mill-Bord 
Amministrattiv. Il-ħatra għandha ssir minn 
lista ta’ kandidati proposti mill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin 
fuq il-bażi tal-mertu u ta’ ħiliet 
amministrattivi u maniġerjali 
ddokumentati, kif ukoll fuq l-ugwaljanza 
sesswali, il-bażi ta’ kompetenza u ta’ 
esperjenza rilevanti għas-sikurezza 
marittima, għas-sigurtà marittima, għall-
prevenzjoni tat-tniġġis ikkawżat mill-
bastimenti u għar-reazzjoni għat-tniġġis 
marin. Qabel il-ħatra, il-kandidat magħżul 
mill-Bord Amministrattiv jista’ jiġi 
mistieden jagħmel dikjarazzjoni quddiem 
il-kumitat kompetenti tal-Parlament 
Ewropew u jwieġeb għall-mistoqsijiet li 
jagħmlulu l-membri tiegħu. Il-Bord 
Amministrattiv għandu jieħdu d-deċiżjoni 
tiegħu b’maġġoranza ta’ erbgħa minn kull 
ħames membri mill-membri kollha li
jkolhom id-dritt tal-vot.

Or. ro
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Emenda 36
Rovana Plumb

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5 
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test tal-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kapijiet tad-Dipartimenti għandhom 
jinħatru fuq il-bażi tal-mertu u ta’ ħiliet 
amministrattivi u maniġerjali 
ddokumentati, kif ukoll fuq il-bażi ta’ 
kompetenza u ta’ esperjenza professjonali 
rilevanti għas-sikurezza marittima, għas-
sigurtà marittima, għall-prevenzjoni tat-
tniġġis ikkawżat mill-bastimenti u għar-
reazzjoni għat-tniġġis marin. Il-Kapijiet 
tad-Dipartimenti għandhom jinħatru jew 
jitkeċċew mid-Direttur Eżekuttiv wara li 
jkun irċieva opinjoni pożitiva mingħand il-
Bord Amministrattiv.

4. Il-Kapijiet tad-Dipartimenti għandhom 
jinħatru fuq il-bażi tal-mertu u ta’ ħiliet 
amministrattivi u maniġerjali 
ddokumentati, kif ukoll fuq l-ugwaljanza 
sesswali, il-bażi ta’ kompetenza u ta’ 
esperjenza professjonali rilevanti għas-
sikurezza marittima, għas-sigurtà 
marittima, għall-prevenzjoni tat-tniġġis 
ikkawżat mill-bastimenti u għar-reazzjoni 
għat-tniġġis marin. Il-Kapijiet tad-
Dipartimenti għandhom jinħatru jew 
jitkeċċew mid-Direttur Eżekuttiv wara li 
jkun irċieva opinjoni pożitiva mingħand il-
Bord Amministrattiv.”

Or. ro

Emenda 37
João Ferreira

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5 
Regolament (KE) Nru 1406/2002
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test tal-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija 
għandu jinħatar u jitkeċċa mill-Bord 
Amministrattiv. Il-ħatra għandha ssir minn 
lista ta’ kandidati proposti mill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin 
fuq il-bażi tal-mertu u ta’ ħiliet 
amministrattivi u maniġerjali 
ddokumentati, kif ukoll fuq il-bażi ta’ 
kompetenza u ta’ esperjenza rilevanti għas-

1. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija 
għandu jinħatar u jitkeċċa mill-Bord 
Amministrattiv. Il-ħatra għandha ssir minn 
lista ta’ kandidati proposti mill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin 
fuq il-bażi tal-mertu u ta’ ħiliet 
amministrattivi u maniġerjali 
ddokumentati, kif ukoll fuq il-bażi ta’ 
kompetenza u ta’ esperjenza rilevanti għas-
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sikurezza marittima, għas-sigurtà 
marittima, għall-prevenzjoni tat-tniġġis 
ikkawżat mill-bastimenti u għar-reazzjoni 
għat-tniġġis marin. Qabel il-ħatra, il-
kandidat magħżul mill-Bord 
Amministrattiv jista’ jiġi mistieden 
jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament Ewropew u 
jwieġeb għall-mistoqsijiet li jagħmlulu l-
membri tiegħu. Il-Bord Amministrattiv 
għandu jieħdu d-deċiżjoni tiegħu 
b’maġġoranza ta’ erbgħa minn kull ħames 
membri mill-membri kollha li jkolhom id-
dritt tal-vot.

sikurezza marittima, għas-sigurtà 
marittima, għall-prevenzjoni tat-tniġġis 
ikkawżat mill-bastimenti u minn 
installazzjonijiet taż-żejt u tal-gass lil hinn 
mix-xtut, inklużi linji ta’ pajpijiet, u għar-
reazzjoni għat-tniġġis marin. Qabel il-
ħatra, il-kandidat magħżul mill-Bord 
Amministrattiv jista’ jiġi mistieden 
jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament Ewropew u 
jwieġeb għall-mistoqsijiet li jagħmlulu l-
membri tiegħu. Il-Bord Amministrattiv 
għandu jieħu d-deċiżjoni tiegħu 
b’maġġoranza ta’ erbgħa minn kull ħames 
membri mill-membri kollha li jkolhom id-
dritt tal-vot.

Or. en


