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PR_COD_1app

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa grassa 
u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif inhuma minn 
dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-Kummissjoni 
ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa grassa. It-tħassir eventwali li 
jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv normali 
huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li 
għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni 
tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika 
minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti għall-qbil tas-servizzi 
tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċizjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tirrevoka d-
Deċiżjoni tal-Kunsill 79/542/KEE li tħejji lista ta' pajjiżi terzi jew partijiet minn pajjiżi 
terzi, u li tniżżel il-kondizzjonijiet għas-saħħa tal-annimali u dik pubblika u għaċ-
ċertifikazzjoni veterinarja, għall-importazzjoni lejn il-Komunità ta' ċerti annimali 
ħajjin u l-laħam frisk tagħhom
(COM(2009)0516 – C7-0211/2009 – 2009/0146(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2009)0516),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikoli 37 u 152(4)(b) tat-Trattat KE, skont liema 
artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0211/2009),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill bl-isem "Konsegwenzi tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona fuq il-proċeduri 
interistituzzjonali ta' teħid ta' deċiżjonijiet li għadejjin bħalissa" (COM(2009)0665),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) u l-Artikolu 43(2) u 168(4) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-UE,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel (A7-0000/2010),

1. Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari, billi jilqa' bla tibdil il-proposta tal-Kummissjoni; 

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.
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NOTA SPJEGATTIVA

Daħla

Id-Direttiva 72/462/KEE tat-12 ta' Diċembru 1972 dwar il-problemi tas-saħħa u l-
ispezzjonijiet veterinarji fuq l-importazzjoni ta' bhejjem tal-ifrat, tan-nagħaġ u tal-mogħoż u 
tal-ħnieżer kif ukoll laħam frisk minn pajjiżi terzi tistipula fl-Artikolu 3(1) tagħha li l-Kunsill, 
fuq proposta tal-Kummissjoni, għandu jadotta lista tal-pajjiżi jew partijiet minn pajjiżi li 
minnhom l-Istati Membri għandhom jawtorizzaw l-importazzjoni ta' bhejjem tal-ifrat, ħnieżer 
u laħam frisk.

Skont dan l-Artikolu 3(1), il-Kunsill fassal il-lista fid-Deċiżjoni 79/542/KEE tiegħu. Maż-
żmien din il-lista tista', u ħafna drabi kienet, tiġi modifikata permezz tal-proċedura tal-
komitoloġija.

Id-Direttiva 72/462/KEE ġiet revokata fl-2004 bid-Direttiva 2004/68 li tiggarantixxi l-
kontinwità tal-validità tad-Deċiżjoni 79/542/KEE fl-Artikolu 20 tagħha li jistipula li

"Regoli implementattivi stabbiliti bi qbil mad-deċiżjonijiet adottati għall-importazzjoni tal-
annimali ħajjin, laħam u prodotti tal-laħam bis-saħħa tad-Direttiva 72/462/KEE, kif elenkati 
fl-Anness V ta' din id-Direttiva, għandhom jibqgħu fis-seħħ sakemm mibdula b'miżuri adottati 
permezz tal-qafas regolatorju ġdid".

Barra minn hekk, id-Direttiva 2004/41/KE wkoll, fl-Artikolu 4(3)(ċ) tagħha, tirreferi għar-
regoli ta' implimentazzjoni adottati abbażi tad-Direttiva 72/462/KEE bħala dawk l-atti li 
jibqgħu japplikaw mutatis mutandis, sakemm ikun hemm l-adozzjoni ta' dispożizzjonijiet 
abbażi tar-Regolamenti 852-853 u 854/2004.

Simultanjament, il-Kummissjoni tipproponi żewġ azzjonijiet:

1. ir-revoka, permezz tal-proċedura tal-kodeċiżjoni, tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 79/542/KEE.
2. is-sostituzzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 79/542/KEE, permezz tal-proċeduta tal-

komitoloġija (proċedura regolatorja bi skrutinju) b'Regolament tal-Kummissjoni li 
jikkodifika l-modifiki rilevanti kollha li saru matul is-snin permezz tal-komitoloġija u li 
dalwaqt se jkun modifikat frekwentement u f'qasir żmien bil-għan li jqis is-sitwazzjonijiet 
il-ġodda. 

Dak li jkun jista' jargumenta li d-Deċiżjoni taqa' awtomatikament meta tiġi sostitwita 
b'Regolament tal-Kummissjoni (ara l-Artikolu 20 tad-Direttiva 2004/68 imsemmi hawn fuq) 
iżda għal finijiet ta' ċarezza u ta' trasparenza, mhux biss għall-Istati Membri u tal-bidla tal-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni iżda wkoll għall-pajjiżi terzi li jimportaw il-prodotti 
kkonċernati fl-UE, il-Kummissjoni ddeċidiet għal approċċ rigoruż billi pproponiet revoka 
permezz tal-kodeċiżjoni.

Ir-rapporteur jista' jaqbel ma' dan l-approċċ u jipproponi l-adozzjoni mingħajr emendi.


