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Emenda 16
Cristian Silviu Buşoi

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 bis-sħiħ bil-
proċedimenti tal-kumitat fuq bażi regolari. 
Jekk jitqies li jkun meħtieġ għall-
eżerċizzju tal-iskrutinju tiegħu, il-
Parlament Ewropew għandu jingħata l-
possibbiltà li jattendi l-laqgħat tal-
kumitat, bla ma jkollu l-ebda dritt jieħu 
sehem fil-votazzjoni fuq l-abbozz tal-
miżuri ta' implimentazzjoni.

Or. en

Emenda 17
Louis Grech

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) Għandha titħassar id-Deċiżjoni 
1999/468/KE. Referenzi f'atti bażiċi 
eżistenti għall-proċeduri pprovduti f'dik 
id-Deċiżjoni għandhom jiġu adattati fl-
iqsar żmien possibbli, u fi kwalunkwe każ 
mhux aktar tard minn ...*, għar-regoli l-
ġodda dwar il-kompetenzi delegati u ta' 
implimentazzjoni sitipulati fl-Artikoli 290 
u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea. Sakemm isir dak l-
adattment, biex tiġi żgurata t-tranżizzjoni 
bejn ir-reġim ipprovdut fid-Deċiżjoni 
1999/468/KE u dan ir-Regolament, il-
proċeduri pprovduti f'dan ir-Regolament 
għandhom japplikaw proviżorjament meta 
l-leġiżlazzjoni eżistenti tagħmel referenza 
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għall-proċeduri pprovduti f'dik id-
Deċiżjoni bl-eċċezzjoni tal-proċedura 
regolatorja pprovduta bi skrutinju fl-
Artikolu 5a tiegħu, li għandha tibqa' 
tapplika proviżorjament.
_____________

* Sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mekkaniżmu tal-'allinjament awtomatiku' pprovdut fl-Artikoi 9 u 10 jidher li huwa bbażat 
fuq il-preżunzjoni mhux korretta li l-kompetenzi ta' implimentazzjoni kollha li attwalment 
huma soġġetti għal proċeduri tal-komitoloġija għajr l-RPS, wara t-Trattat ta' Lisbona, 
jeħtiġilhom jitqiesu bħala poteri għall-adozzjoni ta' atti ta' implimentazzjoni fit-tifsira tal-
Artikolu 291 tat-Trattat FUE. Dan ma jagħtix kas tal-fatt li jista' jkun hemm poteri ta' 
implimentazzjoni li jaqgħu fil-kategorija tal-atti delegati (l-Artikolu 290 tat-Trattat FUE) anki 
jekk mhumiex soġġetti għall-RPS. Kwalunkwe allinjament ta' leġiżlazzjoni attwali 
għaldaqstant għandu jsir każ b'każ.

Emenda 18
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Recital 15 a (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Il-Kummissjoni għandha teżamina 
l-acquis communautaire fis-seħħ u f'qasir 
żmien tressaq il-proposti leġiżlattivi dwar 
l-adattament għad-dispożizzjonjiet tat-
Trattat ta' Lisbona, b'mod partikolari 
għall-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mill-aktar fis għandu jsir adattament tal-acquis communautaire eżistenti għall-atti delegati u 
għall-miżuri ta' implimentazzjoni, u f'dan l-eżami għandu jsir każ b'każ. 
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Emenda 19
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill ikun biħsiebu jressaq 
oġġezzjonijiet għall-abbozz ta' miżuri 
skont l-Artikolu 6a, għandu jagħmel hekk 
billi jieħu kont tal-urġenza tal-miżuri ta' 
implimentazzjoni, bla ma jfixkel l-azzjoni 
tal-Kummissjoni għal-finijiet imsemmija 
fl-ewwel sentenza tal-paragrafu 5. Għal 
dan il-għan, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill għandhom iressqu l-oġġezzjonijiet 
tagħhom sal-istess skadenza sa meta l-
kumitat għandu jagħti l-opinjoni tiegħu.
F'każ hekk, il-Kummissjoni għandha 
minnufih timmodifika l-miżuri ta' 
implimentazzjoni tagħha, fil-qies tal-
oġġezzjonijiet tal-Parlament Ewropew jew 
tal-Kunsill, u tadottahom. Il-Kummissjoni 
għandha tinforma lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar il-modifiki. 
Jekk l-oġġezzjonjiet jippersistu, il-
Kummissjoni għandha tirrevoka l-miżuri 
u tressaq miżuri ġodda lill-kumitat hekk 
kif ma jibqgħux jeżistu l-kundizzjonijiet 
ta' urġenza stipulati fil-paragrafu 5.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6a jistgħu jostakolaw il-kapaċità tal-Kummissjoni li tieħu 
miżuri urġenti, u għaldaqstant il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jużawhom b'mod 
raġonevoli billi jqisu l-urġenza tal-kwistjoni u billi jirrispettaw l-istess skadenza bħall-
kumitat. L-iskadenza għall-użu tal-Artikolu 6a hija meħtieġa minħabba li, għajr hekk, id-
deroga mill-paragrafu 3 ssir bla effett.
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Emenda 20
Cristian Silviu Buşoi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Parlament Ewropew għandu jkollu 
d-dritt li jattendi għal-laqgħat tal-kumitat.
Għal dan il-għan, il-Parlament Ewropew 
għandu jaħtar għadd massimu ta' tliet 
rappreżentanti li jattendu għal-laqgħat. 
Ir-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew 
m'għandhom jieħdu sehem bl-ebda mod 
fit-teħid ta' deċiżjonijiet dwar l-opinjoni li 
l-kumitat għandu joħroġ. Għandhom 
jirrapportaw dwar ir-riżultati tal-
proċedimenti lill-kumitat parlamentari 
rilevanti mill-aktar fis possibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-Parlament ikun jaf ir-raġunijiet għall-opinjonijiet maħruġa mill-
kumitati.  Għal dan il-għan, ikun aħjar jekk il-Parlament jikseb l-informazzjoni direttament, 
permezz tar-rappreżentanti tiegħu stess. Dawn tal-aħħar huma rappreżentanti sempliċi u 
mhux membri tal-kumitat, u għaldaqstant m'għandhomx jieħdu sehem fil-votazzjonijiet li 
jistgħu jsiru.

Emenda 21
Louis Grech

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha titħassar id-Deċiżjoni 
1999/468/KE.

Għandha titħassar id-Deċiżjoni 
1999/468/KE b'effett minn...*.
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L-effetti tal-Artikoli 5a tad-Deċiżjoni 
revokata għandhom jinżammu għal 
finijiet tal-atti bażiċi eżistenti li jagħmlu 
referenza għalihom.

_____________

* Sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mekkaniżmu tal-'allinjament awtomatiku' pprovdut fl-Artikoi 9 u 10 jidher li huwa bbażat 
fuq il-preżunzjoni mhux korretta li l-kompetenzi ta' implimentazzjoni kollha li attwalment 
huma soġġetti għal proċeduri tal-komitoloġija għajr l-RPS, wara t-Trattat ta' Lisbona, 
jeħtiġilhom jitqiesu bħala poteri għall-adozzjoni ta' atti ta' implimentazzjoni fit-tifsira tal-
Artikolu 291 tat-Trattat FUE.  Dan ma jagħtix kas tal-fatt li jista' jkun hemm poteri ta' 
implimentazzjoni li jaqgħu fil-kategorija tal-atti delegati (l-Artikolu 290 tat-Trattat FUE) anki 
jekk mhumiex soġġetti għall-RPS. Kwalunkwe allinjament ta' leġiżlazzjoni attwali 
għaldaqstant għandu jsir każ b'każ.

Emenda 22
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha titħassar id-Deċiżjoni 
1999/468/KE.

Għandha titħassar id-Deċiżjoni 
1999/468/KE sal-1 ta' Diċembru 2010.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Inkella tqum lakuna rigward iż-żmien minħabba l-Artikolu 12, it-tieni sentenza. Ir-referenza 
fl-atti bażiċi għad-Deċiżjoni 1999/438/KE dwar il-komitoloġija tkun fiergħa fil-perjodu bejn 
id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament u l-bidu tal-allinjament awtomatiku skont l-Artikolu 10.
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Emenda 23
Louis Grech

Proposta għal regolament
Artikolu 9 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
Adattament ta' atti eżistenti

9a. Sa ...*, il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi l-atti bażiċi adottati qabel id-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament bil-għan li 
tadatta dawn l-atti għar-regoli l-ġodda 
dwar il-kompetenzi delegati u ta' 
implimentazzjoni stipulati fl-Artikoli 290 
u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni 
għandha tirrapporta regolarment lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-
progress ta' dik ir-reviżjoni. Fejn ikun 
f'loku, dawn ir-rapporti għandhom ikunu 
akkumpanjati minn kwalunkwe proposta 
leġiżlattiva xierqa.
_____________
* Sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mekkaniżmu tal-'allinjament awtomatiku' pprovdut fl-Artikoi 9 u 10 jidher li huwa bbażat 
fuq il-preżunzjoni mhux korretta li l-kompetenzi ta' implimentazzjoni kollha li attwalment 
huma soġġetti għal proċeduri tal-komitoloġija għajr l-RPS, wara t-Trattat ta' Lisbona, 
jeħtiġilhom jitqiesu bħala poteri għall-adozzjoni ta' atti ta' implimentazzjoni fit-tifsira tal-
Artikolu 291 tat-Trattat FUE. Dan ma jagħtix kas tal-fatt li jista' jkun hemm poteri ta' 
implimentazzjoni li jaqgħu fil-kategorija tal-atti delegati (l-Artikolu 290 tat-Trattat FUE) anki 
jekk mhumiex soġġetti għall-RPS. Kwalunkwe allinjament ta' leġiżlazzjoni attwali 
għaldaqstant għandu jsir każ b'każ.
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Emenda 24
Louis Grech

Proposta għal regolament
Artikolu 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Adattazzjoni tal-atti bażiċi eżistenti Miżuri tranżizzjonali
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:

1. Sakemm jiġu adattati, skont l-
Artikolu 9a, l-atti bażiċi adottati qabel id-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament li 
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;

(a) fejn l-att bażiku jagħmel referenza 
għall-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni 
1999/468/KE, għandha tapplika l-
proċedura konsultattiva msemmija fl-
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;

(b) fejn l-att bażiku jagħmel referenza 
għall-Artikoli 4 u 5 tad-Deċiżjoni 
1999/468/KE , għandha tapplika l-
proċedura ta' eżaminazzjoni msemmija fl-
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;

(c) fejn l-att bażiku jagħmel referenza 
għall-Artikolu 6 tad-Deċiżjoni 
1999/468/KE, għandu japplika l-
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.

(d) fejn l-att bażiku jagħmel referenza 
għall-Artikoli 7 u 8 tad-Deċiżjoni 
1999/468/KE, għandu japplika l-
Artikolu 8 ta’ dan ir-Regolament;

2. L-Artikoli 3 u 7 ta' dan ir-Regolament 
għandhom japplikaw għall-kumitati kollha 
eżistenti.

2. L-Artikoli 3 u 7 ta' dan ir-Regolament 
għandhom japplikaw għall-kumitati kollha 
eżistenti għall-finijiet tal-paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mekkaniżmu tal-'allinjament awtomatiku' pprovdut fl-Artikoi 9 u 10 jidher li huwa bbażat 
fuq il-preżunzjoni mhux korretta li l-kompetenzi ta' implimentazzjoni kollha li attwalment 
huma soġġetti għal proċeduri tal-komitoloġija għajr l-RPS, wara t-Trattat ta' Lisbona, 
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jeħtiġilhom jitqiesu bħala poteri għall-adozzjoni ta' atti ta' implimentazzjoni fit-tifsira tal-
Artikolu 291 tat-Trattat FUE. Dan ma jagħtix kas tal-fatt li jista' jkun hemm poteri ta' 
implimentazzjoni li jaqgħu fil-kategorija tal-atti delegati (l-Artikolu 290 tat-Trattat FUE) anki 
jekk mhumiex soġġetti għall-RPS. Kwalunkwe allinjament ta' leġiżlazzjoni attwali 
għaldaqstant għandu jsir każ b'każ.


