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Anness I : Inizjattivi strateġiċi skedati għall-adozzjoni fl-2010* 
*Inizjattivi, li l-Kummissjoni timpennja ruħha li tadotta fl-2010 (9 xhur: April – Diċembru).  
Titolu Tip ta’ inizjattiva Deskrizzjoni tal-ambitu tal-għanijiet 
Battalja mal-kriżi 
1. Komunikazzjoni dwar it-twaqqif ta’ 
sistema ta’ koordinazzjoni politika mtejba 
dwar sorveljanza usa' u iżjed bir-reqqa 
(it-2 kwart tas-sena) 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni tipproponi mezzi biex tiġi rinfurzata l-kapaċità taż-żona Euro biex tippromwovi l-istabilità u 
l-koeżjoni tal-unjoni monetarja, biex tibni fuq il-qafas ta’ governanza eżistenti tal-Patt ta’ Stabilità u Tkabbir 
u l-Ewropa 2020. Għandha tissuġġerixxi mezzi kif jiġi implimentat l-Artikolu 136 tat-Trattat ta’ Liżbona fil-
prattika, biex jiġu indirizzati l-iżbilanċi fiskali u makroekonomiċi permezz ta’ sorveljanza iżjed effiċejnti. 

2. Proposta leġiżlattiva biex jittejbu t-
trasparenza u l-istabilità fis-swieq tad-
Derivattivi (CCP)  
(it-2 kwart) 

Leġiżlattiva L-għan ewlieni hu li tiġi miżjuda s-sigurtà tas-swieq tad-derivattivi permezz ta’ iżjed trasparenza u inqas 
riskju tal-kontraparti. Il-leġiżlazzjoni proposta se tordna kklerjar Ċentrali tal-Kontraparti (CCP) għal kuntratti 
ta’ derivattivi standardizzati u tistabbilixxi sigurtà komuni, standards regolatorji u operattivi għal CCPs 
sabiex jintaqqas ir-riskju tal-kontraparti. Għandha wkoll tobbliga lill-parteċipanti fis-suq jirreġistraw il-
pożizzjonijiet u t-tranżazzjonijiet kollha mhux ikklerjati minn CCP fir-repożitorji tal-kummerċ u biex 
tistabbilixxi regolazzjoni u superviżjoni tar-repożitorji tal-kummerċ sabiex tiżdied it-trasparenza. 

3. Inizjattiva leġiżlattiva dwar short selling 
/ Credit Default Swaps 
 
 
(it-3 kwart) 

Leġiżlattiva L-inizjattiva għandha l-għan li tipprevjeni prattiċi tal-kummerċ detrimentali f’derivattivi u strumenti finanzjarji 
oħra. L-inizjattiva tikkumplimenta l-approċċ komprensiv għal derivattivi finanzjarji għal credit default swaps. 

4. Reviżjoni tad-Direttiva dwar Skemi ta’ 
Garanzija ta’ Depożitu 
(It-2 kwart) 

Leġiżlattiva L-għan tar-reviżjoni hu li jtejjeb il-protezzjoni tal-konsumatur (depożitur) billi jiġu armonizzati l-livelli ta’ 
garanzija fuq id-depożiti bankarji għal €100,000 u li jiżgura iżjed effettività tad-Direttiva tal-Iskemi ta’ 
Garanzija ta’ Depożitu. 

5. Reviżjoni tad-Direttiva dwar l-Abbuż 
tas-Suq 
(ir-4 kwart) 

Leġiżlattiva L-għan hu li tiġi miżjuda l-integrità tas-suq billi jiġu definiti każijiet ta’ abbuż tas-suq, għall-protezzjoni tal-
investituri u biex l-awtoritajiet amministrattivi kompetenti jkunu jistgħu jinvestigaw u jikkastigaw l-abbuż fis-
suq. Se tkopri wkoll il-livell u n-natura tas-sanzjonijiet għal abbuż fis-suq. 

6. Komunikazzjoni dwar il-qafas tal-
ġestjoni tal-kriżi effettiv u effiċjenti 
(ir-4 kwart) 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni se tistabbilixxi l-proposti tal-Kummissjoni sabiex l-awtoritajiet ikunu mgħammra bl-għodod 
meħtieġa biex b’mod effettiv jirrisolvu l-kriżi bankarja transkonfinali, biex b’hekk jitnaqqsu l-ispejjeż għal min 
iħallas it-taxxa. Għodod ġodda għandhom itejbu ċ-ċertezza legali u jnaqqsu r-riskju tal-isfida legali. 

7. Reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Ħtiġijiet 
Kapitali (CRD IV) 
(Ir-4 kwart) 

Leġiżlattiva Ir-Reviżjoni għandha tkopri l-proporzjon tas-self għall-investimenti, proviżjonar dinamiku, likwidità, 
proċikliċità/buffers, definizzjoni ta' kapitali, istituzzjonijiet finanzjarji sistematikament importanti u riskji tal-
kreditu tal-kontraparti. L-għan hu li jiġi aġġornat il-qafas leġiżlattiv b'reazzjoni għall-kriżi u għall-promozzjoni 
tal-istabilità finanzjarja fl-UE, eż. li l-banek jiġu mġiegħla jwarrbu l-kapital eċċessiv meta l-kundizzjonijiet fis-
suq ikunu tajbin u biex jibnu riserva ta' kapital meta l-kundizzjonijiet tas-suq imorru għall-agħar. 

8. Komunikazzjini dwar possibiltajiet għal 
fondi tar-riżoluzzjoni tal-banek 
(It-2 kwart) 

Mhux leġiżlattiva Id-Dokument se jipprovdi l-possibiltajiet għall-Kunsill Ewropew dwar it-twaqqif ta' fondi tar-riżoluzzjoni tal-
banek bħala għodda għall-ġestjoni ta’ kriżijiet, fid-dawl tar-rapport mistenni tal-FMI f'April. 
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Promozzjoni tal-inizjattivi ta’ flagship "Ewropa 2020" 
9. Komunikazzjoni dwar Aġenda Diġitali 
Ewropea 
(It-2 kwart) 

Leġiżlattiva /Mhux 
leġiżlattiva 

L-Aġenda Diġitali Ewropea għandha l-għan li tagħmel l-aħjar użu tal-potenzjal ta’ informazzjoni u t-
Teknoloġiji tal-Komunikazzjoni bħala teknoloġija ewlenija għal moviment lejn ekonomija bbażata fuq il-
karbonju baxx, l-għarfien u dik kompetittiva. Se tadotta approċċ integrat għall-isfidi ta’ ekonomija diġitali u s-
soċjetà, li jindirizza l-kwistjonijiet kemm mill-aspett tal-provvista u kif ukoll tad-domanda. Se tidentifika miżuri 
konkreti li għandhom jittieħdu fil-livell tal-UE jew tal-Istati Membri għall-illanċjar gradwali ta’ internet 
b’veloċità għolja, li jiksbu suq onlajn mingħajr fruntieri għal oġġetti, servizzi u kontenut; titjib tal-ħiliet u 
provvista tas-servizzi futuri. 

10. Komunikazzjoni dwar “Politika 
Industrijali għall-Era Globalizzata” 
(It-3 kwart) 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni għandha tittraduċi l-għanijiet ġenerali tat-titjib tal-kompetittività industrijali filwaqt li ssegwi 
triq ta’ karbonju baxx f’inizjattivi konkreti fil-livell tal-UE; għandha tiddefinixxi qafas mal-partijiet interessati 
biex jidderieġu r-ristrutturar ta’ setturi lejn attivitajiet orjentati fil-futur li jikkombinaw strumenti bħal 
regolazzjoni intelliġenti, ksib pubbliku, regoli u standards tal-kompetizzjoni, kif ukoll ix-xogħol ma’ sħab 
soċjali biex jittrattaw l-antiċipazzjoni u l-ġestjoni tal-bidla, u l-konsegwenzi soċjali tar-ristrutturar.  

11. Komunikazzjoni dwar Pjan Ewropew 
għal Riċerka u Innovazzjoni 
(it-3 kwart) 

Mhux leġiżlattiva Il-Pjan Ewropew għar-Riċerka u l-Innovazzjoni għandu jipproponi indikatur għar-rintraċċar tal-innovazzjoni, 
kif imħabbar fil-Komunikazzjoni Ewropa 2020. Għandu jispeċifika wkoll qafas ta’ politika għall-iżviluppar ta’ 
Sħubiji Ewropej tar-Riċerka u l-Innovazzjoni, teknoloġiji ta’ appoġġ li qed jiżviluppaw, ottimizzazzjoni ta' 
kundizzjonijiet tal-qafas għal riċerka u innovazzjoni, tisħiħ, simplifikazzjoni u aktar żvilupp tal-kamp tal-
applikazzjoni tal-istrumenti tal-UE għall-appoġġ tar-riċerka u l-innovazzjoni. B’tisħiħ tar-reviżjoni tal-Pjan 
t'Azzjoni ta' Teknoloġija Ambjentali (2004-2009), l-eko-innovazzjoni għandha tiġi indirizzata wkoll. 

12. Inizjattiva “Youth on the Move” 
(It-3 kwart) 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni għandha tistabbilixxi strateġija għall-integrazzjoni tal-mobilità tal-UE u nazzjonali, 
programmi tal-Università u riċerkaturi, biex timmodernizza l-edukazzjoni ogħla, tippromwovi l-
intraprenditorjat permezz tal-mobilità ta’ professjonisti żgħar, u għall-promozzjoni tar-rikonoxximent ta' 
tagħlim informali. Għandha tħabbar iżjed inizjattivi, li jkopru kemm elementi relatati mal-politika u kif ukoll 
mal-programmi, li se titmexxa ‘l quddiem fis-snin li ġejjin. Dan il-qafas għandu jinkludi programm ta’ 
skambju ta’ intraprendituri Ewropew – “ERASMUS għal intraprendituri żgħar”. 

13. Komunikazzjoni dwar l-Impjieg taż-
Żgħażagħ 
(Ir-4 kwart) 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni se tikkunsidra t-tisħiħ tal-politika biex jingħeleb l-impatt tal-kriżi fuq iż-żgħażagħ. Se 
tesplora kif għandhom jittaffew it-tranżizzjonijiet mill-edukazzjoni u taħriġ għax-xogħol. Id-dokument għandu 
jindirizza wkoll kif għandha tiġi żgurata konnessjoni aħjar bejn il-prijoritajiet tal-politika u l-fondi tal-UE, 
b’mod speċjali l-Fond Soċjali Ewropew. Il-Komunikazzjoni għandha tħabbar sett ta’ inizjattivi ġodda li 
jinkludu l-promozzjoni ta' mobilità ġeografika taż-żgħażagħ (EURES), mobilizzazzjoni tas-settur tan-negozju 
biex jiġu reklutati ż-żgħażagħ, u jħabbru appoġġ dirett miżjud għal proġetti innovattivi permezz ta’ 
PROGRESS,  

14. Aġenda għal Ħiliet u xogħlijiet ġodda  
(it-3 kwart) 

Mhux leġiżlattiva L-għan hu li jiġu identifikati modi għall-ġestjoni aħjar ta’ tranżizzjonijiet ekonomniċi u jżidu rati tal-attività, 
biex tiġi ffaċilitata l-mobilità tax-xogħol fl-UE u ħiliet tat-tqabbil aħjar u provvista tax-xogħol skont id-
domanda b’appoġġ finanzjarju xieraq, mill-fondi strutturali, għat-tisħiħ tal-kapaċità tal-imsieħba soċjali, għat-
tisħiħ tal-kooperazzjoni fl-edukazzjoni u t-taħriġ, indirizzati biex jgħollu l-livelli tal-ħajja, u jiżguraw li l-
kompetenzi huma miksuba u rikonoxxuti permezz ta’ edukazzjoni ġenerali, vokazzjonali, edukazzjoni ogħla 
u tal-adulti: Qafas Ewropew tal-Ħiliet, Kompetenzi u Xogħlijiet (ESCO). 

15. Komunikazzjoni dwar il-pjattaforma 
kontra l-faqar. 
(ir-4 kwart) 

Mhux leġiżlattiva 
 

L-għan hu li jitressqu proposti għal pjattaforma kontra l-faqar u jħabbru tibdiliet għall-MMK Soċjali biex 
jgħinu sabiex jintlaħaq dan l-għan. Il-Komunikazzjoni għandha tħares lejn il-progress fid-dominju soċjali u 
jressaq ‘il quddiem aġenda għall-ġenerazzjoni ta’ impenn u viżibilità politika akbar, u interazzjoni pożittiva 
iżjed b’saħħitha ma’ politika oħra. Għandha tingħata attenzjoni partikolari dwar l-inklużjoni attiva u faqar tat-
tfal. 
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Miżuri kontra sitwazzjonijiet magħluqa fl-Ewropa 
16. Tnidija mill-ġdid tas-Suq Komuni 
(It-2 kwart) 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni għandha ssegwi r-Rapport Monti. F’segwitu tal-Istrateġija Ewropa 2020, għandha 
tipprovdi dijanjożi tal-‘konnessjonijiet nieqsa' u jistabbilixxi direzzjoni għal tnidija mill-ġdid tas-Suq Komuni 
għall-kunsinna tal-potenzjal sħiħ tiegħu. 

17. Regolament li jirregola r-rekwiżiti tat-
traduzzjoni għall-patenti tal-UE futuri 
(it-2 kwart) 

Leġiżlattiv Ir-Regolament hu meħtieġ sabiex isolvi l-arranġamenti tat-traduzzjoni għall-Patent tal-UE, li għandu jiġi 
eskluż mir-Regolament tal-Patenti tal-UE (peress li t-Trattat ta' Liżbona jipprovdi għal bażi legali speċifika 
għal Regolament separat dwar l-arranġamenti lingwistiċi u tat-traduzzjoni). Dan hu element kritiku biex il-
Patent tal-UE jsir realtà. 

18. White Paper dwar il-futur tat-trasport  
(Ir-4 kwart) 

Mhux leġiżlattiv Il-White Paper għandu jiddefinixxi programm ta’ azzjoni tat-trasport sal-2020. Dan ser jiddefinixxi l-qafas 
ġenerali għal azzjonijiet fl-għaxar snin li ġejjin fl-oqsma tal-infrastruttura tat-trasport, leġiżlazzjoni dwar is-
suq intern, dekarbonizzazzjoni tat-trasport, teknoloġija għal ġestjoni tat-traffiku u vetturi ekoloġiċi, u l-użu ta' 
standardizzazzjoni, strumenti u inċentivi bbażati fuq is-suq. Għandu jistabbilixxi l-azzjonijiet meħtieġa biex 
tinħoloq żona Waħda tat-Trasport u jiġi indirizzati l-miri tal-Istrateġija tal-UE 2020 (jiġifieri b’mod partikolari t-
3% tal-PDG fir-R&Ż u l-miri 20/20/20 għal emissjonijiet GHG, enerġija rinnovabbli u effiċjenza tal-enerġija).  

19. Pakkett tal-Infrastruttura tal-Enerġija: 
Komunikazzjoni dwar l-Iżvilupp tal-
Infrastruttura tal-Enerġija għall-mira 
2020/30 
Dokument ta’ Ħidma tas-servizzi tal-
Kummissjoni dwar l-infrastruttura tal-
enerġija 
Komunikazzjoni dwar il-preparazzjoni ta’ 
bluprint għal grilji barra x-xtut fl-Ibħra tat-
Tramuntana tal-Ewropa 
Rapport dwar l-istat ta' prestazzjoni tat-tip 
ta’ grilji smart 
(Ir-4 kwart) 

Mhux leġiżlattiv/ 
Leġiżlattiv 

Il-Komunikazzjoni għandha tiffoka fuq il-bżonnijiet tal-investiment, ibbażata fuq xenarji tal-provvista u d-
domanda, il-pjanijiet ta’ netwerk għal 10 snin tal-Operaturi tas-Sistema tat-Trażmissjoni tan-Netwerk 
Ewropew (ENTSO) u dwar il-prijoritajiet għall-iżvilupp u l-fondi tal-infrastruttura. Barra minn hekk, se tħares 
lejn il-miżuri li għandhom l-għan li jiddiversifikaw is-sorsi u r-rotot tal-provvista ta’ gass kif ukoll il-bżonnijiet 
tal-infrastruttura fil-futur, eż. għal żejt jew CO2.  
 
Id-dokument ta' ħidma tas-servizzi għandu jevalwa s-sitt azzjonijiet ta' prijorità tal-infrastruttura mħabbra fit-
Tieni Reviżjoni Strateġika tal-Enerġija, inkluż gass Mediterranju u interkonnessjoni tal-elettriku. Il-
Komunikazzjoni dwar grilji barra x-xtut se tippreżenta viżjoni għal 2020 u 2030 kif ukoll biex jiġu identifikati 
kwistjonijiet regolatorji ewlenin li għandhom jiġu indirizzati sabiex jippermettu li jiġu żviluppati soluzzjonijiet 
tal-grilja integrati f'perjodu ta' żmien itwal. Ir-rapport dwar it-tip ta’ grilji smart għandu jippreżenta żviluppi 
f'dan il-qasam li jwasslu għal proposta leġiżlattiva possibbli fl-2011. 

Inpoġġu n-nies fil-qalba tal-azzjoni Ewropea u l-bini ta’ Ewropa għaċ-ċittadini 
20. Pjan ta’ Azzjoni li jimplimenta l-
Programm ta’ Stokkolma 
(It-2 kwart) 

Mhux leġiżlattiv Il-Pjan ta’ Azzjoni għandu jelabora l-Programm ta’ Stokkolma billi jistabbilixxi azzjonijiet preċiżi li għandhom 
jittieħdu biex jintlaħqu l-għanijiet tiegħu. Għandu jikkonsisti minn:  
- Komunikazzjoni introduttorja qasira li għandha l-għan li tippermetti lill-Kummissjoni l-ġdida biex tagħti l-
fehmiet tagħha fuq il-Programm, biex b’hekk jiġu enfasizzati l-prijoritajiet tagħha għat-terminu li jmiss; u li 
jittrasforma l-programm ta’ Stokkolma f’messaġġ politiku iżjed iffukat;  
- sett ta’ tabelli bl-azzjonijiet meħtieġa biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Programm ta’ Stokkolma, li jindikaw għal 
kull waħda minnhom, iż-żmien għall-kunsinna u l-parti(jiet) responsabbli li jkopru l-perjodu 2010-2014. 

 
21. Reviżjoni tar-Regolament (KE) Nru 
44/2001 dwar ġurisdizzjoni, 
rikonoxximent u infurzar ta' sentenzi 
f'materji ċivili u kummerċjali (Brussell I)  
(ir-4 kwart) 

Leġiżlattiva L-emenda tar-Regolament għandha ssegwi l-għanijiet li ġejjin: tersaq lejn it-tħassir tal-exequatur f’materji 
ċivili u kummerċjali, testendi l-ambitu tagħha għal sitwazzjonijiet li jinvolvu relazzjonijiet ma’ Stati terzi, 
tadatta d-dispożizzjonijiet tagħha għal strumenti internazzjonali ġodda fil-qasam ikkonċernat u ttejjeb l-
operat ta’ dawn id-dispożizzjonijiet fejn ikunu ġew skoperti problemi fl-applikazzjoni tagħhom.  
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22. Reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-
Xogħol 
(Ir-4 kwart) 

Leġiżlattiva L-għan hu li jitressqu proposti ġodda biex il-leġiżlazzjoni tiġi adatta għall-bżonnijiet tal-ħaddiema, negozji, 
servizzi pubbliċi u konsumaturi tas-seklu wieħed u għoxrin. Dawn il-proposti għandhom ikunu bbażati fuq 
konsultazzjoni fuq żewġ stadji tal-Imsieħba Soċjali (ibbażati fuq trattat) u evalwazzjoni tal-impatt legali, 
soċjali u ekonomiku ppubblikati bil-quddiem. 

23. Komunikazzjoni dwar il-liġi 
kuntrattwali Ewropea – Metodu lejn l-
adozzjoni tar-Referenza tal-Qafas 
Komuni 
(It-3 kwart) 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni għandha l-għan li tiftaħ proċess li jwassal għal Liġi Kuntrattwali Ewropea bħala t-28 reġim 
opzjonali jew anke Kodiċi Ċivili Ewropea. Fuq il-bażi tax-xogħol meħud mill-Qafas Komuni ta’ Referenza 
(CFR) dwar materji kuntrattwali, l-inizjattiva għandha tistabbilixxi l-metodu għall-adozzjoni u l-użu tas-CFR. 
Reġim ġdid għandu jtaffi t-tranżazzjonijiet transkonfinali li jiggarantixxu termini u kundizzjonijiet standard, li 
minnhom jibbenefikaw negozji żgħar li jidħlu fi swieq ġodda. 

24. Rapport taċ-Ċittadinanza li jinkludi 
analiżi u rimedji għal ostakli għall-
moviment ħieles 
(Ir-4 kwart) 

Mhux leġiżlattiv L-Artikolu 25 TFUE jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex tipproduċi Rapport kull tliet snin dwar l-
applikazzjoni tad-Drittijiet taċ-Ċittadinanza. Fuq din il-bażi, jistgħu jsiru proposti biex ‘isaħħu jew iżidu’ dawn 
id-drittijiet. Ir-rapport ta’ ċittadinanza se jirraporta wkoll dwar ostakli għaċ-ċittadini meta jippruvaw jixtru 
oġġetti u servizzi minn pajjiż għal ieħor u jipproponi kif l-aħjar li jitneħħew. 

25. Qafas legali komprensiv ġdid għall-
protezzjoni tad-dejta 
(Ir-4 kwart) 

Leġiżlattiv Id-Direttiva tal-UE dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (1995) għandha tiġi adatta għal żviluppi teknoloġiċi ġodda u 
barra minn hekk, tiżgura protezzjoni tad-dejta fir-rigward tal-azzjoni kollha tal-UE, kif prevvist mit-Trattat ta’ 
Liżbona (Artikolu 16) u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. 

Żgurar ta’ Ewropa miftuħa u sigura 
26. Komunikazzjoni dwar Strateġija ta’ 
Sigurtà Interna 
(ir-4 kwart) 

Mhux leġiżlattiva L-istrateġija tas-sigurtà interna hi parti importanti mill-Programm ta’ Stokkolma. Il-Programm ta’ Stokkolma 
jidentifika theddid komuni u għodod u politika komuni li l-UE għandha bżonn iddaħħal b’effett massimu biex 
jiġi affrontat dan it-theddid. Il-Presidenza Spanjola preparat l-ewwel dokument indirizzat liċ-ċittadini. Il-
Komunikazzjoni għandha tikkonsolida dawn ix-xogħlijiet permezz ta’ politika effettiva fil-kooperazzjoni mal-
pulizija, aċċess għall-fruntieri u ġustizzja kriminali biex tikkombatti dan it-theddid komuni. L-enfasi tagħha se 
jkun fuq fejn l-UE tista’ żżid il-valur permezz ta' azzjonijiet speċifiċi.  

Indirizzar ta’ bidliet fis-soċjetà fuq perjodu ta’ żmien twil 
27. Green Paper dwar il-Pensjonijiet 
(It-2 kwart) 

Leġiżlattiva L-għan hu li jiġu identifikati sfidi, jiġu diskussi r-responsabbiltajiet tal-Istati Membri u l-Unjoni f’dan il-qasam, 
u jinġabar input minn firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati. Il-Green paper se jkollha skop wiesa’, u se tħares 
lejn firxa ta’ għodod ta' politika. Dawn jinkludu l-użu tal-Metodu Miftuħ ta’ Koordinazzjoni fil-qasam tal-
pensjonijiet, li jqisu l-Art. 8 tad-Direttiva dwar l-Insolvenza, id-Direttiva dwar is-salvagwardjar tad-drittijiet 
supplimentari tal-pensjoni, id-Direttiva IORP, u l-interazzjoni mar-Regolament dwar is-Sigurtà Soċjali. Il-
Green paper se tqis ukoll l-implikazzjonijiet b’mod usa’ inklużi kwistjonijiet konnessi mal-assigurazzjoni, 
investiment (tfaddil privat), u akkomodazzjoni (equity release).  

28. Komunikazzjoni dwar politika u 
strateġija ġdida tal-bijodiversità fl-UE 
wara l-2010 
(Ir-4 kwart) 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni se tistabbilixxi l-impenji li l-UE għandha tqis li tieħu fil-kuntest tal-isforzi internazzjonali u 
fid-dawl tal-pressjonijiet fuq l-ekosistemi. L-istrateġija għandha tistabbilixxi numru ta’ miri sekondarji li fuq il-
bażi tagħhom għandha tittieħed azzjoni. L-analiżi għandha tkopri l-pressjonijiet kollha (sfruttament eċċessiv; 
bidla fil-klima; bidla/frammentazzjoni fl-użu tal-art; speċi invażivi) u ekosistemi (tal-foresti, tal-ilma, marittimi, 
eċċ.). Madankollu, l-enfasi se tkun fuq il-komponenti ewlenin tal-bijodiversità jew il-pressjonijiet mpoġġija 
fuq il-livell tal-UE minn setturi speċifiċi (inkl. l-agrikoltura u s-sajd), biex tiġi żgurata attenzjoni ffukata u 
implimentazzjoni iżjed effettiva. 

29. Komunikazzjoni dwar ir-rinfurzar tal-
Kapaċità ta’ Reazzjoni tal-UE f’Każ ta’ 
Diżastru 
(Ir-4 kwart) 

Mhux leġiżlattiva Komunikazzjoni li tistabbilixxi l-opzjonijiet biex tiġi rinfurzata r-Reazzjoni tal-UE f’każ ta’ Diżastru u l-
kapaċitajiet tal-preparazzjoni ġewwa u barra l-Ewropa, li jkopri tliet blokok komponenti ewlenin: protezzjoni 
ċivili, għajnuna umanitarja u iżjed kooperazzjoni ċivili-militari.  
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Twessigħ tal-aġenda tal-kummerċ tal-Ewropa 
30. Komunikazzjoni dwar “Strateġija tal-
Kummerċ għal Ewropa 2020” 
(It-3 kwart) 

Mhux leġiżlattiva Il-komunikazzjoni għandha tistabbilixxi prijoritajiet ta' politika tal-kummerċ wiesgħa li għandhom jiġu segwiti 
fil-ftit snin li ġejjin. L-inizjattiva se tkun marbuta wkoll ma’ strateġiji ekonomiċi u orizzontali rilevanti oħra 
adottati fil-livell tal-UE, b’mod partikolari l-Istrateġija Ewropa 2020. 

31. Komunikazzjoni dwar il-kontribuzzjoni 
tal-Unjoni għall-kisba tal-Għanijiet tal-
Iżvilupp tal-Millenju pjan ta’ azzjoni 
bbażat fuq tnax-il punt b’appoġġ għall-
MDGs  

Mhux leġiżlattiva Biex tipprepara għas-Summit ta’ Reviżjoni tal-MDGs ta’ Livell Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti (Sett. 2010), 
telvawa l-progress biex jintlaħqu t-tmien MDGs sal-2015 u tidentifika strateġija konġunta tal-UE biex tiġi 
żgurata kontribuzzjoni ġusta sabiex jintlaħqu l-isfidi li jkun għad fadal.  

Modernizzazzjoni tal-istrumenti tal-UE u l-metodi ta’ ħidma 
32. Reviżjoni tal-Baġit 
(It-3 kwart) 

Mhux leġiżlattiva Fid-dawl tal-prijoritajiet identifikati fl-Istrateġija Ewropa 2020, din ir-reviżjoni komprensiva tal-baġit tal-UE 
għall-perjodu 2007-2013 għandha tevalwa kif ir-riżorsi finanzjarji tal-UE jirriflettu bl-iżjed mod effettiv u 
jservu l-għanijiet ewlenin tal-politika tal-Unjoni, biex b’hekk iħejju t-triq għad-diskussjonijiet li jwasslu għall-
Qafas Finanzjarju Multiannwali li jmiss. 

33. Komunikazzjoni dwar il-futur tal-
Politika Agrikola Komuni  
(Ir-4 kwart) 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni għandha tesplora t-toroq dwar il-futur tal-PAK essenzjali għad-dibattitu pubbliku u biex 
tiġi żgurata konsultazzjoni qabel it-tħejjija tal-proposti legali. Se ssegwi r-Reviżjoni tal-Baġit u mhux se 
tikkawża ħsara għall-proposti li l-Kummissjoni se tagħmel fl-2011 dwar il-qafas finanzjarju multiannwali. 

34. Il-ħames rapport dwar il-koeżjoni 
ekonomika, soċjali, u territorjali 
(Ir-4 kwart) 

Mhux leġiżlattiv Progress magħmul fuq il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, u l-integrazzjoni tal-prijoritajiet tal-UE; l-
irwol tal-Fondi, l-BEI u l-istrumenti finanzjarji l-oħra, u l-effett ta’ politiki oħra tal-UE u nazzjonali fuq il-
progess magħmul inklużi possibiltajiet dwar il-futur tal-politika ta’ koeżjoni qabel it-tħejjija tal-proposti legali. 
Għandu jsegwi fuq ir-Reviżjoni tal-Baġit u ma se jkun ta’ ħsara għall-proposti li se tagħmel il-Kummissjoni fl-
2011 dwar il-qafas finanzjarju multiannwali.  
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Anness II : Lista indikattiva ta’ inizjattivi strateġiċi u ta’ prijorità possibbli li qed jiġu kkunsidrati* 
*L-inizjattivi huma mqassma fi gruppi skont il-qasam tal-politika. Taħt kull qasam ta’ politika, l-inizjattivi mniżżla b’tipa grassa huma inizjattivi strateġiċi potenzjali. L-inizjattivi 
elenkati jkopru l-2010 u iżjed.1  
Titolu Tip ta’ inizjattiva Deskrizzjoni tal-kamp tal-applikazzjoni tal-għanijiet 
Agrikoltura u Żvilupp Rurali 
Proposti leġiżlattivi bħala segwitu 
għall-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
dwar il-Politika Agrikola Komuni wara 
l-2013 

Leġiżlattivi Segwitu leġiżlattiv sal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fuq il-PAK wara l-2013. 

Pakkett dwar il-politika tal-kwalità tal-
prodotti agrikoli  
 

Leġiżlattiv u mhux 
leġiżlattiva 

- Riformulazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar l-indikazzjonijiet ġeografiċi. 
- Eżaminazzjoni tal-possibbiltà li jiġu stabbiliti termini riservati opzjonali speċifiċi bħal ‘prodott tal-biedja tal-
muntanji’ 
- Kunsiderazzjoni ta’ tfassil ta’ standard tal-marketing bażiku ġenerali u tikkettar xieraq li jindika l-post tal-
biedja fi ħdan stardards tal-marketing għal prodotti agrikoli. 
- Linji gwida għal skemi ta' ċertifikazzjoni tal-kwalità tal-prodotti agrikoli 

Allinjament tar-Regolamenti tal-Kunsill 
(KE) 1290/2005 (finanzjament tal-politika 
agrikola komuni), 1234/2007 (CMO 
wieħed), 247/2006 (POSEI) u oħrajn 

Leġiżlattiva L-għan hu l-allinjament tas-setgħat delegati u tal-implimentazzjoni tal-Kummissjoni mat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) 

Rapport dwar il-kwoti tal-ħalib wara l-
Verifika tas-Saħħa (Art 184(6) ta’ R 
1234/2007) 

Mhux leġiżlattiva Skont il-konklużjonijiet tal-Verifika tas-Saħħa tal-Politika Agrikola Komuni f’Novembru 2009, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta żewġ rapporti dwar is-settur tal-ħalib, wieħed qabel l-2011 u wieħed qabel l-2013, 
b’attenzjoni partikolari dwar l-implimentazzjoni tal-approċċ ta’ soft landing. Dan se jkun l-ewwel minn dawk 
iż-żewġ rapporti. 

Proposta leġiżlattiva li ssegwi l-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Lejn 
mira aħjar tal-għajnuna lill-bdiewa f’żoni 
bi żvantaġġi naturali” (Żoni Inqas 
Vantaġġjati) 

Leġiżlattiva Appoġġ għal Żoni Inqas Vantaġġjati (LFAs) jingħata bl-għan ta’ kontribuzzjoni permezz tal-użu kontinwu ta’ 
art agrikola biex tinżamm il-kampanja, kif ukoll għall-manutenzjoni u l-promozzjoni ta’ sistemi ta’ biedja 
sostenibbli. Din hi parti essenzjali mill-Politika tal-Iżvilupp Rurali. 

Segwitu għall-Grupp ta’ Livell Għoli dwar 
il-Ħalib 

Leġiżlattiv u mhux 
leġiżlattiva 

Il-Grupp ta’ Livell Għoli għandu jtemm ir-rapport tiegħu f’Ġunju 2010. Jistgħu jsegwu proposti leġiżlattivi u 
inizjattivi mhux leġiżlattivi. 

Baġit 
Proposta għal Qafas Finanzjarju 
Multiannwali ġdid 

 Stabbiliment tal-prijoritajiet baġitarji u l-proposta għal MFF ġdida għall-perjodu li ġej. 

Reviżjoni triannwali tar-Regolament 
Finanzjarju u r-regoli tal-implimentazzjoni 

Leġiżlattiva L-iskop tar-reviżjoni tar-Regolament Finanzjarju hu li jinħolqu kundizzjonijiet għal tqassim aħjar ta’ 
approprjazzjonijiet tal-baġit (fondi ta’ trust, IFIs, PPPs) għall-promozzjoni tal-approċċ orjentat fuq il-bażi tal-
prestazzjoni għal għotjiet u għaż-żieda tal-kontabilità għall-implimentazzjoni tal-baġit. 

Rapport dwar il-funzjonament tal-Ftehim Mhux leġiżlattiva Dan ir-rapport għandu jippreżenta eżaminazzjoni bir-reqqa tal-funzjonament tal-Ftehim Interistituzzjonali 

                                                 
1 (**) indicate soft law initiatives. 
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Interistituzzjonali attwali (IIA) - b'konformità mal-Istqarrija 1 sal-IIA - akkumpanjata, jekk ikun meħtieġ, bi proposti rilevanti. 
Azzjoni ta’ Klima 
Komunikazzjoni dwar 
“Simplifikazzjoni tal-Adattament tal-
Klima u Tnaqqis fil-politika tal-UE u l-
protezzjoni kontra t-tibdil fil-klima ta’ 
strumenti finanzjarji”  

Mhux leġiżlattiva Komunikazzjoni għall-inklużjoni ta’ strateġija u azzjonijiet konkreti għas-simplifikazzjoni ta’ adattament u 
mitigazzjoni tal-klima f’politiki tal-UE u strumenti finanzjarji. Din tinkludi b’mod partikolari l-protezzjoni kontra 
t-tibdil fil-klima ta’ politiki bħal agrikoltura u żvilupp rurali, industrija u servizzi, enerġija, trasport, riċerka u 
innovazzjoni, saħħa, ilma, affarijiet marittimi u tas-sajd, ekosistemi u bijodiversità. 

Komunikazzjoni dwar l-analiżi ta’ politiki 
prattiċi meħtieġa għall-implimentazzjoni 
ta’ 30% tnaqqis fl-emissjoni tal-UE u 
evalwazzjoni ta’ sitwazzjoni ta’ Industriji 
Intensivi fl-Enerġija 

Mhux leġiżlattiva Analiżi tal-miżuri meħtieġa biex imorru lil hinn mit-tnaqqis tal-emissjoni b'20% sal-2020, fid-dawl tal-għanijiet 
ta' dekarbonizzazzjoni għall-2050. Tinkludi wkoll evalwazzjoni tas-sitwazzjoni tal-industriji intensivi fl-
enerġija b’riskju ta' ħruġ ta’ karbonju. 

Inizjattiva tal-Kummissjoni possibbli biex 
tmur lil hinn minn 20% (20 sa 30%)  

Leġiżlattiva Riżultat pendenti tal-analiżi tal-2010, inizjattiva possibbli biex possibilment tintlaħaq il-mira tat-tnaqqis tal-
emissjoni lil hinn minn 20%.  

Komunikazzjoni dwar il-pjan direzzjonali 
għal ekonomija b’karbonju baxx sal-
2050, b’għan li jiġu determinati x-xenarji 
meħtieġa għall-2030. 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni għandha tiżviluppa analiżi tal-avvenimenti importanti fit-triq sal-2050, inklużi x-xenarji 
meħtieġa tal-livell tal-ambizzjoni għall-2030 li jirriflettu l-kontribuzzjonijiet minn setturi tal-emissjoni ewlenin. 

Proposta għal reviżjoni ta’ leġiżlazzjoni 
eżistenti għall-integrazzjoni tal-
mitigazzjoni u l-adattament  

Leġiżlattiva Bħala segwitu sal-Komunikazzjoni dwar l-Adattament, proposti speċifiċi għall-integrazzjoni tal-mitigazzjoni 
fil-bidla tal-klima u l-adattament fil-politiki u programmi differenti. 

Rapport u proposta possibbli għal 
reviżjoni tar-Regolament dwar il-gassijiet 
serra fluworinati 

Mhux leġiżlattivi / 
Leġiżlattivi 

Rapport għall-evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tar-Regolament dwar gassijiet F. Reviżjoni meħtieġa mir-
Regolament akkompanjata bi proposta leġiżlattiva jekk meħtieġa. 

Reviżjoni tad-Deċiżjoni tas-Sorveljanza 
tal-Gassijiet Serra tal-UE 

Leġiżlattiva Simplifikazzjoni u titjib tar-rekwiżiti eżistenti tal-monitoraġġ u r-rappurtaġġ tal-GHG 

Kompetizzjoni 
Reviżjoni tal-qafas ta’ politika ta’ 
kompetizzjoni għall-industrija tal-vetturi 
bil-mutur (Regolament dwar l-Eżenzjoni 
ta’ Kategorija tal-Vetturi bil-Mutur)  

Leġiżlattiva u mhux 
leġiżlattiva 

F’Ottubru 2009, il-Kummissjoni adottat abbozz ta’ linji gwida u abbozz ta’ Eżenzjoni ta’ Kategorija għas-
settur tal-vetturi bil-mutur (“Vetturi bil-mutur BER”) Dawn huma intiżi li jieħdu post il-BER eżistenti mill-1 ta’ 
Ġunju 2010 fir-rigward tas-suq ta’ wara tal-bejgħ, u mill-1 ta’ Ġunju 2013 għas-suq ewlieni. Il-konsultazzjoni 
pubblika dwar l-abbozzi ntemmet fi Frar 2010.  

Komunikazzjoni dwar l-Għajnuna mill-
Istat fuq perjodu taż-żmien qasir fl-
assigurazzjoni ta’ esportazzjoni-kreditu 
 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni dwar l-Assigurazzjoni ta’ Kreditu tal-Esportazzjoni fuq perjodu taż-żmien qasir għandha l-
għan li tneħħi d-distorsjonijiet fil-kompetizzjoni minħabba għajnuna mill-Istat fis-settur tal-assigurazzjoni tal-
esportazzjoni-kreditu fuq perjodu taż-żmien qasir. Tapplika għal għajnuna mill-istat fis-settur tal-
assigurazzjoni tal-esportazzjoni-kreditu fuq perjodu taż-żmien qasir Il-komunikazzjoni attwali tiskadi fl-aħħar 
tal-2010, sakemm ma tiġix imġedda jew riveduta. 

Reviżjoni tal-politika antitrust lejn ftehim 
orizzontali: reviżjoni ta’ żewġ regolamenti 
(ftehim tal-l-R&Ż u ftehim dwar l-
ispeċjalizzazzjoni) u Linji Gwida dwar l-
applikazzjoni tal-Art. 101 TFUE għal 
ftehim ta’ kooperazzjoni orizzontali 

Leġiżlattiva u mhux 
leġiżlattiva 

Reviżjoni tar-Regolamenti ta’ Eżenzjoni tal-Kategorija attwali għal ftehim ta’ speċjalizzazzjoni u ta’ R&Ż li 
jiskadu f’Diċembru 2010; f’reviżjoni paralleli tal-Linji Gwida fwar ftehim ta’ kooperazzjoni orizzontali. L-għan 
hu li tiġi żgurata l-protezzjoni effettiva tal-kompetizzjoni fil-qasam tal-ftehim dwar il-kooperazzjoni orizzontali 
u li tiġi provduta sigurtà legali għall-impriżi. 
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Modifika tal-linji gwida ambjentali fir-
rigward tas-sistema ta’ skambju tal-kwoti 
tal-UE wara l-2013 
 

Mhux leġiżlattiva Modifika għal-linji gwida ambjentali għandha tiġi adottata biex jiġu stabbiliti r-regoli għat-trattament tal-
għajnuna konnessa mas-Sistema tal-Iskambju tal-Kwoti (li jmissu mal-kwistjoni politikament sensittiva ta’ 
“ħruġ ta’ karbonju”). 

Proposta għal regolament dwar l-
għajnuna mill-Istat għall-industrija tal-
faħam 

Leġiżlattiva Proposta ta’ regolament tal-Kunsill għall-awtorizzazzjoni tal-għajnuna tal-għeluq u l-għajnuna għal spejjeż li 
ntirtu fis-settur tal-faħam. Ir-regolament eżistenti se jiskadi fl-aħħar tal-2010. 

Reviżjoni tal-Qafas dwar l-Għajnuna mill-
Istat għall-bini tal-vapuri 
 
 

Mhux leġiżlattiva L-industrija tal-bini tal-vapuri hi soġġetta għal regoli speċifiċi dwar l-għajnuna mill-Istat, b’mod partikolari 
għal regoli ta’ għajnuna reġjonali iżjed stretti u għal regoli ta’ għajnuna tal-innovazzjoni adattati għas-suq. 
Fl-2007-2008, ġie deċiż li l-Qafas tal-Bini tal-Vapuri jiġi mtawwal b’2 oħra. Kienu ġew esplorati possibiltajiet 
oħra u l-industrija kienet ingħatat l-opportunità li twassal l-opinjoni tagħha.  
Ir-reviżjoni għandha tkopri l-mistoqsijiet dwar jekk regoli speċifiċi għal kull settur għadhomx meħtieġa u jekk 
iva, jekk u sa fejn huma meħtieġa l-emendi għar-regoli eżistenti. 

Żvilupp 
Futur tal-FEŻ leġiżlattiv L-FEŻ attwali jintemm fl-2013, integrazzjoni possibbli tal-FEŻ fil-baġit tal-UE.  
Pakkett ta’ MDG għar-Rebbiegħa 
(SWDs: effettività tal-għajnuna, MDGs, 
Għajnuna għall-Kummerċ, Finanzjament 
għall-Iżvilupp) flimkien mal-1 Koerenza 
tal-Politika għall-Iżvilupp ta’ Programm ta’ 
Ħidma PCD / bit-tir ta’ Summit ta’ 
Reviżjoni MDG 2010 (Rebbiegħa)  

Mhux leġiżlattiva Il-pakkett għandu jkun jikkonsisti fil-Komunikazzjoni (punt 31) akkompanjat minn dokumenti tal-appoġġ 
(Progress magħmul fuq l-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millenju, Finanzjament għall-Iżvilupp, effettività tal-
Għajnuna, Għajnuna għall-Kummerċ u l-ewwel programm ta’ ħidma PCD) kif ukoll Komunikazzjonijiet 
separati dwar il-qafas tal-politika tal-UE biex jassisti pajjiżi li qed jiżviluppaw sabiex jindirizzaw l-isfidi tas-
sigurtà tal-ikel, l-irwol tal-UE fis-Saħħa Globali u t-Taxxa u l-Iżvilupp: kooperazzjoni ma' pajjiżi li qed 
jiżviluppaw għall-promozzjoni ta' governanza tajba fi kwistjonijiet ta' taxxa. 

Komunikazzjoni dwar l-Istrateġija 
Konġunta Afrika-UE 
 

Mhux leġiżlattiva Bi preparazzjoni għat-tielet Summit UE-Afrika (Tripli Nov 2010) il-Komunikazzjoni se tevalwa l-
implimentazzjoni tal-Istrateġija Konġunta Afrika-UE; tevalwa r-riżultati u n-nuqqasijiet tal-ewwel Pjan ta’ 
Azzjoni tal-Istrateġija (2008-2010); tagħmel il-proposti meħtieġa għall-Pjan ta’ Azzjoni li jmiss (2011-2013), 
u tindirizza d-dimensjoni politika u strateġika tas-Sħubija, u tagħmel ir-rakkomandazzjonijiet għat-titjib tal-
effettività tagħha. 

Green paper dwar l-appoġġ għall-baġit 

 

Mhux leġiżlattiva Il-piż tal-appoġġ tal-baġit fil-kooperazzjoni esterna tagħna – kważi nofs l-ipprogrammar tal-FEŻ – jirrikjedi 
dibattitu miftuħ dwar din il-kwistjoni kontroversjali sabiex irawwem kunsens Ewropew b’saħħtu madwar dan 
l-istrument.. 

Komunikazzjoni dwar il-bidla fil-klima u 
żvilupp  
 

Mhux leġiżlattiva Din l-inizjattiva se tikkunsidra r-riżultati tas-summit ta’ Kopenħagen li jibni fuq dak li jista’ jiġi maqbul 
f’Kopenħagen. Element importanti f’din l-istrateġija għandu jkun l-implimentazzjoni tal-Finanzjament ta’ Bidu 
Mgħaġġel li l-UE obbligat ruħha li tagħmel f’Diċembru 2009, meta wieħed iżomm f’moħħu li dawk li qed 
ħadmu l-iżjed fil-viċin mal-UE f’Kopenħagen kienu l-pajjiżi li qed jiżviluppaw, b’mod partikolari l-ifqar pajjiżi u 
l-iżjed vulnerabbli. 

Proposta dwar it-tibdil tal-Assoċjazzjoni (li 
qed tiskadi) ma’ Pajjiżi u Territorji lil Hinn 
mix-Xtut tal-Komunità Ewropea (OCTs) 

leġiżlattiva Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/822/KE tas-27/11/2001 dwar l-Assoċjazzjoni tal-Pajjiżi u Territorji lil Hinn mix-
Xtut tal-Komunità Ewropea tiskadi fil-31/12/2013 u għandha bżonn li tinbidel.  

Reviżjoni tal-Konsensus Ewropew għall-
Iżvilupp  

Mhux leġiżlattiva Din l-inizjattiva għandha tibni fuq ir-riżultati tar-reviżjoni ta’ MDGs fis-summit tal-2010 jekk jinħass li hu 
xieraq li ssir reviżjoni tal-Konsensus Ewropew għall-Iżvilupp 2005. 

Komunikazzjoni dwar iż-Żieda tat-Tkabbir Mhux leġiżlattiva L-inizjattiva għandha timmira għal tkabbir u ħolqien ta’ impjiegi f’pajjiżi li qed jiżviluppaw bi sħubija mas-
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u l-Kompetittività fi Sħubija man-Negozji: 
Strateġija għal Negozju f’Pajjiżi li qed 
Jiżviluppaw 

settur privat. Din hija l-projezzjoni esterna tal-approċċ tat-tkabbir inklużiv tal-Ewropa 2020.  

Aġenda Diġitali 
Komunikazzjoni dwar Strateġija ta’ 
Banda Wiesgħa 

Mhux leġiżlattiva Fil-kuntest ġenerali tal-Aġenda Diġitali, l-Istrateġija ta’ Banda Wiesgħa tal-UE għandha tipprovdi l-qafas tal-
politika għal azzjoni indirizzata lejn l-appoġġ ta’ kopertura ta’ 100% ta’ banda wiesgħa fl-UE u fiż-żieda tal-
investiment fl-Aċċess għall-Ġenerazzjoni li Jmiss 

(**) Rakkomandazzjoni tal-Aċċess għall-
Ġenerazzjoni li Jmiss  

Mhux leġiżlattiva Fil-kuntest tal-Aġenda Diġitali Ewropea, l-għan tar-Rakkomandazzjoni hu li jagħti gwida lill-Awtoritajiet 
Regolatorji Nazzjonali dwar id-disinn fil-ġejjieni ta’ rimedji regolatorji li jikkonċernaw l-Aċċessi għall-
Ġenerazzjoni li Jmiss (NGA) fl-interessi ta’ konsistenza regolatorja fis-suq uniku. 

Programm ta’ Politika ta’ Spettru tar-
Radju (RSPP) 

Leġiżlattiva L-għan tal-RSPP multiannwali hu li jiġu definiti l-orjentazzjonijiet strateġiċi għal politika ta’ spettru tal-UE, 
inkluż il-bżonn għal riżorsi ta’ spettru biex jgħinu lill-UE sabiex jilħqu l-għanijiet ewlenin, bħall-iżvilupp ta’ 
komunikazzjonijiet ta’ veloċità għolja għal kulħadd. 

Deċiżjoni dwar banda 800 MHz  Leġiżlattiva Deċiżjoni dwar l-armonizzazzjoni teknika li tistabbilixxi l-kundizzjonijiet minimi li għandhom jiġu rispettati 
mill-utenti tal-banda 800 MHz għal użu ieħor apparti xandir terresti. 

Il-futur ta’ servizz universali u drittijiet tal-
utenti 
 

Mhux leġiżlattiva Din il-Komunikazzjoni hi parti mis-segwitu għall-Istqarrija tal-Kummissjoni dwar servizz universali għall-PE 
fl-2009 li għandha tqassar ir-riżultati tal-konsultazzjoni pubblika dwar il-prinċipji tas-servizz universali fil-futur 
(l-ewwel nofs tal-2010) u li se tevalwa l-bżonn għal aġġornament tad-Direttiva dwar is-Servizz Universali 
2002/22/KE. 

Direttiva dwar il-firem elettroniċi Leġiżlattiva Qafas għall-Identità Elettronika (eID) u l-awtentikazzjoni  
Pjan ta’ Azzjoni għas-saħħa elettronika Mhux leġiżlattiva Pjan direzzjonali 2001-15 li għandu jistabbilixxi miri u passi operattivi lejn il-firxa wiesgħa ta’ rekords tas-

saħħa elettroniċi interoperabbli, servizzi telemediċi 
(**) Standards tas-sigurtà tal-IT fil-ksib 
pubbliku 

Mhux leġiżlattivi Rakkomandazzjoni tal-Kunsill għall-promozzjoni tal-adozzjoni ta’ standards tas-sigurtà tal-IT fil-ksib 
pubbliku (jiġifieri ISO/IEC 15408: Kriterji ta’ Evalwazzjoni għal Sigurtà tat-Teknoloġija tal-Informatika). 

Regolament dwar Aġenzija modernizzata 
għal sigurtà tan-netwerks u tal-
informazzjoni (ENISA). 

Leġiżlattiv / Mhux 
leġiżlattiva 

 

Ir-Regolament attwali li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni 
(ENISA) għandu jiskadi f’Marzu 2012.  

Rapport dwar l-istat tal-iżviluppi tas-
servizzi ta’ roaming fl-UE 

Mhux leġiżlattiva Taħt ir-Regolament emendat dwar ir-Roaming, il-Kummissjoni Ewropea għandha tipproduċi rapport sat-30 
ta' Ġunju 2011, li fih tirrevedi l-funzjonament tar-Regolament u tevalwa jekk l-għanijiet tiegħu ntlaħqux.  

Protezzjoni ta’ Infrastruttura ta’ 
Informazzjoni Kritika 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni għandha tipproponi linji gwida ta’ politika għal kooperazzjoni internazzjonali dwar ir-
reżiljenza u l-istabilità tal-internet 

Reviżjoni tad-Direttiva dwar l-użu mill-
ġdid ta’ informazzjoni dwar is-settur 
pubbliku 

Leġiżlattiva Ir-reviżjoni għandha tindirizza l-iskop tal-istrument, il-limitazzjonijiet dwar it-tariffi għall-użu mill-ġdid ta’ 
informazzjoni dwar is-settur pubbliku u l-kjarifika tal-prinċipju li l-materjal kollu li hu ġeneralment aċċessibbli 
jista' jerġa' jintuża mill-ġdid għal skopijiet mhux kummerċjali u kummerċjali. 

(**) Trustmarks Ewropej Mhux leġiżlattivi Ir-rakkomandazzjoni għandha tistabbilixxi trejdmark tal-UE li tista’ tintuża biss minn servizzi tal-web 
transkonfinali li jilħqu r-rekwiżiti deskritti mir-regolament.  

Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji 
Komunikazzjoni dwar ir-
Rappreżentazzjoni Ekonomika Esterna fl-
FMI u l-Bank Dinji  

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni għandha tikkunsidra l-proċeduri ta’ koordinazzjoni eżistenti u għandha tipproponi approċċ 
ibbażat fuq tliet stadji għaż-żieda tal-effettività u l-effiċjenza taż-żona tal-Euro/rappreżentanza tal-UE fl-FMI 
u l-Bank Dinji.  
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Proposta tal-Kummissjoni għal Deċiżjoni 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
tagħti garanzija fl-UE għall-Bank 
Ewropew tal-Investiment kontra t-telf taħt 
is-self u l-garanziji għal proġetti barra 
mill-UE  

Leġiżlattiva L-UE toffri garanzija baġitarja lill-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) li tkopri riskji ta’ natura sovrana u 
politika b’konnessjoni mas-self tagħha u operazzjonijiet ta’ garanzija tas-self imwettqa barra l-UE b’appoġġ 
għal għanijiet ta’ politika esterna tal-UE (l’hekk imsejħa mandat estern tal-BEI). Il-Kummissjoni hi meħtieġa 
li tippreżenta proposta għat-tieni nofs tal-perjodu 2007-2013. Proposta tal-Kummissjoni sussegwenti 
għandha tiġi preparata għall-qafas finanzjarju li jmiss (2014-2020).  

Regolament qafas għal Assistenza 
MakroFinanzjarja (MFA) 

Leġiżlattiva Simplifikazzjoni tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet ta’ dan l-istrument ta' assistenza esterna tal-UE biex 
tagħmlu iżjed malajr u effiċjenti. L-urġenza ta' sitwazzjonijiet ta' kriżi hi argument b’saħħtu biex jiġu evitati 
proċeduri twal u dewmien. Minflok deċiżjonijiet każ b’każ, qed jiġi propost regolament qafas għall-kunsinna 
tal-MFA lil terzi pajjiżi li magħhom l-Unjoni Ewropea għandha rabtiet politiċi, ekonomiċi u kummerċjali 
importanti sabiex l-istrument ikun iżjed responsiv.  

Proposta għal Regolament dwar is-
Sistema Ewropea ta’ kontijiet nazzjonali u 
reġjonali fl-Unjoni Ewropea 

Leġiżlattiva L-għan ewlieni hu li jiġi rivedut l-ESA 95 (Regolament 2223/96) sabiex jiddaħħlu kontijiet nazzjonali fl-Unjoni 
Ewropea, b’konformità ma' ambjent ekonomiku ġdid, avvanzi f’riċerka metodoloġika u bżonnijiet tal-utent. L-
ESA ġdid għandu jibqa’ jkun ir-referenza metodoloġika xierqa għall-produzzjoni tad-dejta tal-kontijiet 
nazzjonali ta’ kwalità għolja meħtieġa biex jappoġġjaw l-implimentazzjoni tal-politika ewlenija tal-UE. Ir-
reviżjoni hi wkoll l-opportunità biex ikomplu jittejbu l-istandards tal-ESA 95 u biex tagħmilhom iżjed 
indirizzati għad-diversi utenti fl-UE. Għandha tiġi żviluppata sistema iżjed integrata, sa fejn hu l-iżjed 
possibbli. 

Rapport ta’ Konverġenza 2010 
 

Mhux leġiżlattiva Il-Kummissjoni u l-ECB it-tnejn jippreparaw rapport ta’ konverġenza skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 
140(1) TFUE. L-evalwazzjoni tal-konverġenza pożittiva fi Stat Membru wieħed jew iżjed tista’ twassal għal 
tkabbir fiż-żona Euro. 

Komunikazzjoni dwar il-Finanzi Pubbliċi 
fl-UEM 2010 
 

Mhux leġiżlattiva Il-komunikazzjoni dwar il-Finanzi Pubbliċi fl-UEM-2010 tagħti l-implikazzjonijiet/sfidi tal-politika tar-Rapport 
Finanzjarju Pubbliku (PFR) annwali. Il-PFR jirrevedi l-iżviluppi fiskali fl-Istati Membri tal-UE u jiddiskuti 
materji topiċi fil-qasam tat-tfassil tal-politika fiskali u s-sorveljanza fiskali fl-UE. 

Edukazzjoni, Kultura u Żgħażagħ 
(**) Proposta tal-Kummissjoni għal 
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar 
Tluq Bikri mill-Iskola 

Leġiżlattiva It-tluq bikri mill-iskola hu wieħed mill-miri ewlenin taħt l-istrateġija Ewropa 2020. Ir-Rakkomandazzjoni 
għandha tipprovdi lill-Istati Membri b’"policy toolbox” li tista’ tintuża biex taffronta l-kwistjoni u taċċellera r-
rata ta’ titjib fl-UE. 

Proposta għal programm Youth on the 
Move integrat 2014-2020 (Fażi II) 

Leġiżlattiva B’konformità mal-inizjattiva Youth on the Move, il-programm għandu jġib flimkien il-programmi eżistenti 
‘Lifelong Learning' u 'Youth in Action' kif ukoll azzjonijiet esterni għall-ħolqien u l-integrazzjoni ta’ appoġġ 
għall-programmi għall-għanijiet ta’ Youth on the Move. 

Proposta tal-Kummissjoni għal deċiżjoni 
tal-PE u tal-Kunsill dwar l-aġenda tal-
innovazzjoni Strateġika tal-EIT u dwar l-
emenda għar-Regolament EIT 

Leġiżlattiva Kif mitlub taħt ir-regolament EIT, l-aġenda ta’ innovazzjoni strateġika għandha tagħmel proposti għal iżjed 
governanza, operazzjonijiet, u riżorsi għall-perjodu tas-7 snin li ġejjin.  

Komunikazzjoni dwar l-implimentazzjoni 
tad-dispożizzjonijiet dwar l-isport tat-
Trattat ta’ Liżbona 

Mhux leġiżlattiva Din il-komunikazzjoni għandha tagħmel proposti għall-implimentazzjoni tal-kompetenza ġdida dwar l-isport 
fit-Trattat ta' Liżbona, inkluż it-twaqqif ta' qafas għall-kooperazzjoni politika. 

Green paper Ftuħ tal-potenzjal ta’ 
industriji kulturali u kreattivi 
 

Mhux leġiżlattiva Din tesplora kif għandhom jittejbu l-kundizzjonijiet tal-qafas għat-titjib tal-kontribuzzjoni tal-industriji kreattivi 
u kulturali għat-tkabbir Ewropew ibbażat fuq l-għarfien ambjentali.  
 

Komunikazzjoni dwar spinta ġdida għal 
kooperazzjoni fl-Edukazzjoni u t-Taħriġ 

Mhux leġiżlattiva Din il-Komunikazzjoni għandha tipproponi sett ta’ orjentazzjonijiet għall-appoġġ tal-modernizzazzjoni tal-
politiki ETV. Hija input għal-laqgħa Ministerjali fi Bruges ippjanata lejn l-aħħar tal-2010. 
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Vokazzjonali Ewropej: 2010 – 2020 
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar 
Opportunitajiet u Sfidi għal Ċinema 
Ewropea fl-Era Diġitali 

Mhux leġiżlattiva Wara konsultazzjoni pubblika, il-Komunikazzjoni għandha tanalizza s-sitwazzjoni attwali tas-suq taċ-ċinema 
diġitali, tiddefinixxi l-politika tal-Kummisjoni fil-qasam (inklużi f’termini ta’ għajnuna mill-Istat) u tispjega l-
iskema ta’ appoġġ MEDIA ġdid għad-diġitizzazzjoni taċ-ċinemas. 

(**) Proposta għal Rakkomandazzjoni tal-
Kunsill dwar il-Promozzjoni tal-Mobilità 
fit-Tagħlim taż-Żgħażagħ 

Leġiżlattiva Parti mill-inizjattiva Youth on the Move, ir-Rakkomandazzjoni għandha tipproponi azzjonijiet mill-Istati 
Membri biex iżidu l-opportunitajiet għal mobilità fit-tagħlim u għall-indirizzar ta' ostakli għall-mobilità. 

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Kunsill u l-Parlament Ewropew dwar l-
implimentazzjoni tal-Aġenda Ewropea 
għall-Kultura 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni għandha tirraporta dwar il-progress magħmul fil-livelli Ewropej u nazzjonali lejn it-tliet 
għanijiet strateġiċi tal-Aġenda Ewropea għall-Kultura mill-adozzjoni tagħha fl-2007. Ir-rapport għandu jibni 
fuq ir-riflessjonijiet tal-Istati Membri dwar pjan ta’ Ħidma fil-futur għall-Kultura mill-2011. 

Komunikazzjoni dwar l-inizjattiva għal 
Kompetenzi Ewropej ġodda  

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni għandha l-għan li tiżviluppa l-kompetenzi ewlenin fl-oqsma tat-taħriġ vokazzjonali, 
tagħmli tal-adulti u edukazzjoni terzjarja, u tibni fuq ir-Rakkomandazzjoni tal-Kompetenzi Ewlenin tat-2006 u 
għandha tinkludi proposta għal Passaport tal-Ħiliet Ewropej.. 

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni: 
Proposta għal punti ta’ referenza dwar il-
mobilità u l-impjegabilità 

Mhux leġiżlattiva Il-Kummissjoni intalbet sabiex tagħmel proposti għal punti ta' referenza Ewropej ġodda fl-oqsma tal-mobilità 
u l-impjegabilità relatati ma' kemm partijiet differenti u livelli ta' edukazzjoni u taħriġ jippreparaw tajjeb lil 
individwi għas-suq tax-xogħol. 

(**) Proposta għal Rakkomandazzjoni tal-
Kunsill dwar is-Servizzi tal-Informazzjoni 
dwar il-Mobilità għal Artisti u 
Professjonisti tal-Kultura 

Leġiżlattiva Għandha tistabbilixxi standards minimi u servizzi li għandhom jiġu provduti minn netwerk tas-servizzi tal-
informazzjoni nazzjonali, bl-għan li l-artisti u l-professjonisti kulturali jiġu provduti bl-informazzjoni preċiża, 
aġġornata u faċilment aċċessibbli li għandhom bżonn biex ikunu mobbli. 

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar 
Edukazzjoni għat-Tfal Żgħar 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni għandha twassal il-provi sostanzjali li preżentament jeżistu (eż. permezz tal-OECD, il-
UNICEF, eċċ.) u tistabbilixxi aġenda għall-ħidma taħt il-Metodu Miftuħ tal-Koordinazzjoni. 

Proposta tal-Kummissjoni għal 
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar 
tagħlim informali u mhux formali 

Leġiżlattiva Parti mill-inizjattiva Youth on the Move, tfassal policy toolbox għall-promozzjoni u l-iżgurar ta’ rikonoxximent 
aħjar ta’ tagħlim informali u mhux formali. 

Proposta tal-Kummissjoni għal Deċiżjoni 
tal-PE u tal-Kunsill dwar Azzjonijiet tal-
Kultura u tal-Midja ġodda 2014-2020 

Leġiżlattiva Il-proposta għandha tibni fuq l-esperjenza miksuba fil-programm Kultura 2007-2013 u l-programm MEDIA 
2007. 

Abbozz 2012 tar-Rapport Konġunt dwar 
il-Progress tal-Kunsill u l-Kummissjoni tal-
progess magħmul taħt il-prijoritajiet 2009-
11 ta’ ET 2020. 

Mhux leġiżlattiva Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Edukazzjoni u t-taħriġ MMK matul l-2009-11 kif prevvist fil-Qafas 
Strateġiku għal kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ u aġġornament ta’ prijoritajiet li jkopri l-
perjodu sussegwenti. 

Komunikazzjoni dwar il-modernizzazzjoni 
tal-edukazzjoni terzjarja 
 

Mhux leġiżlattiva L-għan hu li jiġi rivedut u jipproponi għanijiet ġodda għall-futur ta’ din l-aġenda ta’ politika. Dan jista’ jinkludi 
proposti possibbli għal sistema ta’ trasparenza u klassifikar għal istituzzjonijiet tal-edukazzjoni terzjarja. 

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni: 
Proposta għal punt ta’ riferiment dwar il-
ħiliet tal-lingwa 

Mhux leġiżlattiva Il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta għal punt ta’ riferiment Ewropew ġdid fil-qasam tal-ħiliet tal-
lingwa. Għandha titqies fil-kuntest tas-sett eżistenti ta’ indikaturi u punti ta’ riferiment għall-edukazzjoni u t-
taħriġ u għandha l-għan li żżid it-trasparenza Ewropea dwar it-tagħlim tal-lingwa fid-dawl tat-titjib tal-ħiliet 
tal-lingwa, flessibilità u mobilità tal-ħaddiema tal-UE. 

Impjieg, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni 
Inizjattiva dwar il-pensjonijiet  Mhux leġiżlattiva Fuq il-bażi tar-riżultat ta’ green paper (2010) u iżjed analiżi tal-politika tal-UE possibbli, il-Kummissjoni 
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għandha tniedi inizjattivi speċifiċi f'ċertu oqsma jew tqis li tpoġġi fuq il-mejda White Paper usa’ li tippreżenta 
kif il-qafas tal-UE għal Pensjonijiet għandu jiġi aġġornat  

Proposta dwar l-implimentazzjoni tad-
Direttiva dwar ħaddiema li jintbagħtu 
jaħdmu barra mill-Pajjiż 

Leġiżlattiva L-inizjattiva għandha l-għan li ttejjeb l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar ħaddiema li jintbagħtu jaħdmu 
barra mill-Pajjiż. Il-proposta għandha tiċċara l-obbligi legali għal awtoritajiet nazzjonali, negozji u ħaddiema 
fl-implimentazzjoni tad-Direttiva u tiżgura li l-istess regoli huma universalment applikabbli. Kwalunkwe 
strument legali ġdid għandu jtejjeb il-provvista ta’ informazzjoni għal ditti u ħaddiema. Ittejjeb il-
kooperazzjoni bejn awtoritajiet nazzjonali, jiżgura l-infurzar effettiv permezz ta’ sanzjonijiet u azzjoni 
rimedjali, u tipprevjeni l-abbuż. 

Proposta Leġiżlattiva dwar il-Fond 
Soċjali Ewropew 

Leġiżlattiva Ir-Regolament għandu jiġi adattat b’konformità mal-prijoritajiet tal-UE għall-perjodu ta’ programmar 2014-
2020.  

Proposta biex ittejjeb il-protezzjoni tal-
ħaddiema kontra r-riskju li jirriżulta mill-
espożizzjoni għal kampijiet 
elettromanjetiċi 

Leġiżlattiva L-għan hu li jinżamm livell għoli ta’ protezzjoni tal-ħaddiema filwaqt li jiġi kkunsidrat t-tħassib espress minn 
xi partijiet interessati, b’mod partikolari fis-settur tal-kura tas-saħħa bl-użu ta’ MRI (teknoloġija tar-
reżonanza manjetika) għal proċeduri dijanjostiċi avvanzati u proċeduri mediċi intervenzjonali.  

Komunikazzjoni dwar strateġija tal-UE 
għal persuni b’diżabilità 2010-2020 

Leġiżlattiva Eliminazzjoni ta’ diskriminazzjoni fuq il-bażi ta’ diżabilità, l-iżgurar tat-tgawdija sħiħa tad-drittijiet 
fundamentali u l-libertajiet fundamentali tal-persuni b'diżabilitajiet.  

Proposta biex temenda diversi Direttivi 
tal-KE dwar il-liġi tax-xogħol bl-għan li 
tinkludi fl-ambitu tagħha baħħara jew 
dgħajjes  

Leġiżlattiva Il-proposta għandha l-għan li tipprovdi lill-baħħara bl-istess livell ta’ drittijiet ta’ impjieg daqs dawk li jaħdmu 
fuq l-art. Numru ta’ Direttivi fil-qasam tal-liġi dwar ix-xogħol attwalment jeskludu l-baħħara mill-ambitu 
tagħhom. L-emendi, li għandhom ikopru diversi Direttivi, għandhom jinkludu l-baħħara fl-ambitu tagħhom 
jew jipprovdu għal trattament speċjali tal-baħħara sabiex jiżguraw livell ekwivalenti ta' protezzjoni, filwaqt li 
jqisu ċ-ċirkostanzi speċjali u l-ambjent ekonomiku globali għal din l-industrija. 

Proposta għal Regolament tal-EGF 2013-
2020  

Leġiżlattiva Fl-2011 il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tal-EGF, b’mod partikolari li 
tikkonċernaw l-effettività u s-sostenibbiltà tar-riżultati. Din għandha tipprovdi bażi solida għall-proposta ta’ 
titjib fil-preparazzjoni u tipi ta' azzjoni li l-EGF tista' tikkofinanzja u tqis kif il-kunsinna tista' tittejjeb. 

Proposta għal Deċiżjoni dwar il-
Programm ta’ Progress 2013-2020 

Leġiżlattiva PROGRESS hu l-programm tal-UE dwar l-impjiegi u s-solidarjetà soċjali, li beda fl-2007. 

Proposti dwar ir-rikonċiljazzjoni Leġiżlattivi Wara l-ftehim tal-Kunsill dwar ir-reviżjoni tad-Direttiva 96/34/KE dwar il-parental leave li tkopri leave tal-
adozzjoni u li tqis il-progress u r-riżultat tan-negozjati kontinwi dwar ir-reviżjoni tad-Direttiva 92/85/KE, il-
Kummissjoni għandha tieħu iżjed passi biex jittejjeb il-qafas legali u ta’ politika ta’ rikonċiljazzjoni. Għal dan 
l-għan, għandu jitwettaq studju ta' benefiċċju fl-2010 fir-rigward ta' inizjattiva possibbili dwar il-leave ta' 
paternità. 

Enerġija 
Komunikazzjoni dwar il-Pjan Rivedut 
ta’ Azzjoni ta’ Effiċjenza ta’ Enerġija 
 
 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni għandha tidentifika l-miżuri ewlenin biex jintlaħqu l-potenzjali tal-iffrankar b’20% sal-2020, 
l-iżjed notevoli fis-setturi tal-bini, tal-utilità u tat-trasport. Fejn xieraq, għandha tkun akkompanjata permezz 
ta’ proposti leġiżlattivi, eż. riformulazzjoni possibbli tad-direttiva tas-servizzi tal-enerġija. B’mod paralleli, l-
esperjenza mill-Pjan ta’ Azzjoni tal-Effiċjenza tal-Enerġija għandha tiġi analizzata. 

Pjan ta’ Azzjoni tal-Enerġija 2011-2020 Mhux leġiżlattiva Jipprovdi dokument ta’ strateġija olistika li jistabbilixxi l-punti ta’ azzjoni ta’ prijorità għall-2011-2020 
Pjan direzzjonali għal sistema ta’ 
enerġija ta’ karbonju baxx sal-2050 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni għandha tidentifika l-passi meħtieġa biex tilħaq l-ambizzjoni ta’ sistema ta’ enerġija ta’ 
karbonju baxx sal-2050. 

Komunikazzjoni dwar l-implimentazzjoni 
tal-iskema tas-sostenibbiltà tal-
bijokarburanti 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni għandha tiggwida lill-Istati Membri u l-operaturi ekonomiċi dwar kif għandhom 
jimplimentaw il-kriterji ta’ sostenibbiltà. Għandha tendorsja wkoll ‘skemi volontarji’ u taġġorna/iżżid ‘valuri 
difolt’ relatati mal-iskema tas-sostenibbiltà. 
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Proposta dwar it-trasparenza u l-integrità 
tal-kummerċ fis-suq tal-bejgħ bl-ingrossa 

Leġiżlattiva Il-proposta tindirizza t-trasparenza u l-integrità tas-swieq Ewropej tal-enerġija negozjabbli. Għandha 
tistabbilixxi regoli ta’ mġiba fis-suq xierqa u qafas regolatorju għall-monitoraġġ u sorveljanza ta' dawn is-
swieq. Għandha tkopri mill-inqas l-elettriku u l-gass u potenzjalment il-karbonju. 

Proposta li tirrevedi d-direttiva dwar l-
iskart nukleari 

Leġiżlattiva Il-proposta għandha tistabbilixxi qafas Ewropew komuni li għandu l-għan li jilħaq u jżomm livell għoli ta’ 
ġestjoni sigura ta’ skart radjuattiv u karburant użat fl-Unjoni. Dan il-qafas jista’ jkun ibbażat fuq prinċipji tas-
sigurtà internazzjonalment aċċettati u jirrikjedu l-MS għall-istabbiliment ta’ programmi nazzjonali dedikati 
b’kalendarji tal-implimentazzjoni. 

Komunikazzjoni dwar l-Enerġija Nukleari 
– Aġġornament tal-Programm Illustrattiv 
Nukleari (PINC) 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni għandha tirrevedi l-aħħar sitwazzjoni li tirrigwarda l-politiki tal-MS, id-deċiżjonijiet u r-
rekwiżiti tal-investiment nukleari. Se tiddiskuti kwistjonijiet ta’ kapaċità u l-kontribuzzjoni nukleari għal 
ġenerazzjoni tal-elettriku bi tnaqqis ta’ karbonju u t-taħlita tal-enerġija.  

Dokument temporanju (“document 
d'étape") fit-tħejjija tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-
Enerġija u l-Pjan Direzzjonali tal-enerġija 
tal-karbonju baxx 2050 

Mhux leġiżlattiv Dan id-dokument għandu jindirizza l-kwistjonijiet involuti, u jippermetti lill-Kummissjoni li tipprepara Pjan ta’ 
Azzjoni tal-Enerġija sħiħ u Pjan Direzzjonali ta’ enerġija b’karbonju baxx għall-2011 fuq il-bażi tal-
konklużjonijiet ta' Ġunju tal-Kunsill Ewropew u eżerċizzju ta' konsultazzjoni sussegwenti li għandhom 
iseħħu fit-tieni semestru tal-2010 

Komunikazzjoni dwar il-mediċina nukleari 
u r-radjuisotopi 

Mhux leġiżlattiva Għandha tindirizza l-użu mediku tar-radjazzjoni jonizzanti u l-istrumenti tal-UE u internazzjonali disponibbli. 
Għandha tindirizza l-protezzjoni ta’ pazjenti u impjegati mediċi kif definiti mid-Direttivi tal-protezzjoni tar-
radjazzjoni KEEA u tkopri s-sigurtà tal-provvista tar-radjuisotopi. B’mod partikolari, għandha tiddefinixxi 
inizjattivi speċifiċi biex jiżguraw produzzjoni suffiċjenti ta’ radjuisotopi li huma essenzjali għal mediċina 
nukleari. 

Komunikazzjoni dwar l-Inizjattivi 
Reġjonali 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni għandha tiggwida lill-Istati Membri, ir-Regolaturi u l-partijiet interessati dwar l-Inizjattivi 
Reġjonali. Għandha tipproponi kif għandu jinkiseb il-progress fi ħdan l-Inizjattivi Reġjonali, bħala pass ‘il 
quddiem lejn is-suq tal-enerġija interna. Il-Komunikazzjoni għandha tagħmel proposti dwar l-aħjar prattiċi 
tal-Inizjattivi Reġjonali. 

Proposta leġiżlattiva għal qafas 
regolatorju fuq grilji tat-tip smart 

Leġiżlattiva Dan il-qafas regolatorju għandu jindirizza d-diversi kwistjonijiet konnessi mat-twaqqif tal-grilji tat-tip smart, 
inkl. protezzjoni tad-dejta, vetturi elettriċi u aċċess miftuħ għall-grilji 

Politika ta’ Tkabbir u tal-Viċinat 
Pakkett tat-Tkabbir Annwali Mhux leġiżlattiv Il-Kummissjoni ġiet mistiedna mill-Kunsill biex tirraporta regolarment dwar il-kandidat u l-pajjiżi SAP. Id-

Dokument tal-Istrateġija tal-Kummissjoni jippermetti lill-Kunsill Ewropew li jiddefinixxi l-orjentazzjonijiet 
strateġiċi ewlenin fl-aħħar ta’ kull sena. 

Opinjoni tal-Kummissjoni dwar il-
Montenegro 

Mhux leġiżlattiva Evalwazzjoni ta’ kemm il-Montenegro hu lest li jilħaq il-kriterji ta’ Kopenħagen għas-sħubija fl-UE u l-
kundizzjonijiet stabbiliti għall-Proċess ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni, evalwazzjoni tal-impatt li l-
adeżjoni tal-Montenegro jista' jkollha fuq il-politiki rilevanti tal-UE u r-rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill dwar ir-
risposta tiegħu għall-applikazzjoni tal-Montenegro.  

Opinjoni tal-Kummissjoni dwar l-Albanija Mhux leġiżlattiva Evalwazzjoni ta’ kemm l-Albanija hi lesta li tilħaq il-kriterji ta’ Kopenħagen għas-sħubija fl-UE u l-
kundizzjonijiet stabbiliti għall-Proċess ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni, evalwazzjoni tal-impatt li l-
adeżjoni tal-Albanija jista' jkollha fuq il-politiki rilevanti tal-UE u r-rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill dwar ir-
risposta tiegħu għall-applikazzjoni tal-Albanija 

Pakkett Annwali ta’ Politika ta' Viċinat 
Ewropew 
 

Mhux leġiżltativa Komunikazzjoni li tikkunsidra l-ENP, li tiddeskrivi l-progress fir-reġjun u kwalunkwe tendenzi politiċi jew 
ekonomiċi notevoli, akkumpanjata minn 13-il Dokument ta' Ħidma tal-Impjegati 12-il rapport dwar il-pajjiżi 
indivdiwali u rapport settorjali li jkopri l-progress f’oqsma iżjed tekniċi.  

Ambjent 
Evalwazzjoni Finali tas-6 Programm ta’ Mhux leġiżlattiva Evalwazzjoni finali tas-6 Programm ta’ Azzjoni Ambjentali li jkopri l-perjodu 2002-2012. 



 

MT 15   MT 

Azzjoni Ambjentali 
Reviżjoni tal-lista ta’ sustanzi ta’ prijorità 
taħt id-Direttiva Qafas tal-Ilma 

Leġiżlattiva Id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma tirrikjedi li l-Kummissjoni tirrevedi l-lista ta’ sustanzi ta’ prijorità kull 4 snin u l-
limitu ta’ żmien għall-proposta li jmiss hu Jannar 2011. Is-sustanzi ta’ prijorità huma dawk li joħolqu riskju 
għal jew permezz tal-ambjent akkwatiku fil-livell tal-UE. Dawn huma partii mill-bażi tal-istrateġija tal-UE biex 
tikkombatti t-tniġġis kimiku fl-ilmijiet tal-UE. 

Pjan Direzzjonali għal Ewropa Effiċjenti 
fir-Riżorsi u Baxxa fil-Karbonju fit-2020 

Mhux leġiżlattiva Il-pjan direzzjonali għandu jistabbilixxi qafas koerenti ta’ politiki u azzjonijiet f’varjetà ta’ oqsma tal-politika, 
meħtieġa għall-bidla lejn ekonomija effiċjenti għar-riżorsi u baxxa fil-karbonju li hi effiċjenti fil-mod li tuża l-
materjali u r-riżorsi naturali. L-għan hu li jżid il-produttività tar-riżorsi u jifred it-tkabbir ekonomiku mill-użu 
tar-riżorsi u l-enerġija, itejjeb il-kompetittività u jippromwovi iżjed sigurtà fl-enerġija u indipendenza tar-
riżorsi tal-UE sal-2020.  

Direttiva dwar l-Effiċjenza tal-Ilma fil-Bini Leġiżlattiva L-indirizzar tal-effiċjenza tal-ilma fil-bini jsegwi mill-implimentazzjoni tal-Komunikazzjoni dwar l-iskarsezza 
tal-Ilma u n-Nixfa. Il-potenzjal għall-iffrankar tal-ilma fl-UE hu stmat li hu 40%. Jistgħu jiġu prevvisti regoli li 
jorbtu għall-promozzjoni tal-iffrankar tal-ilma f’bini pubbliku u privat. 

Saħħa u Konsumaturi 
Strateġija tal-UE għas-Saħħa tal-Pjanti   L-għan hu li jiġi modernizzat ir-reġim tas-saħħa tal-pjanti eżistenti bil-prevenzjoni fil-qalba tas-sistema.  
Green Paper dwar l-użu ta’ Soluzzjoni 
Alternattiva tat-Tilwim fl-UE 

 Mhux leġiżlattiva Il-promozzjoni tal-ADR għandha ttejjeb il-kunfidenza tal-konsumatur fix-xiri transkonfinali u l-iffunzjonar ta-
Suq Intern. Inizjattiva konnessa mal-White Paper dwar rimedju kollettiv.  

(**) Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-
istat ta' Preparazzjoni għall-influwenza 
pandemika u l-ippjanar tar-reazzjoni fl-UE  

 L-inizjattiva għandha tappoġġja l-effettività u l-effiċjenza tas-sistema tal-kura tas-saħħa Ewropea u tgħin l-
Istati Membri jikkoordinaw ir-reazzjonijiet għall-pandemiċi umani. Għaldaqstant għandha tikkontribwixxi 
għat-tnaqqis tal-impatt fuq is-soċjetà, iż-żieda tal-istabilità u l-prevenzjoni tat-telfien mhux meħtieġ għall-
ekonomija.  

Komunikazzjoni dwar l-istat ta' 
preparazzjoni pandemika 
 

Mhux leġiżlattiva Din li-inizjattiva għandha tappoġġja l-effettività u l-effiċjenza tas-sistema Ewropea tal-kura tas-saħħa u tgħin 
lill-Istati Membri jikkoordinaw ir-reazzjonijiet għal pandemija umana. Għaldaqstant tikkontribwixxi għat-
tnaqqis tal-impatt fuq is-soċjetà, iż-żieda tal-istabilità u l-prevenzjoni ta’ telf mhux meħtieġ għall-ekonomija. 

(**) Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
dwar il-metodoloġija armonizzata għall-
klassifikazzjoni u r-rappurtaġġ tal-ilmenti 
tal-konsumatur fl-UE  

 Tiżviluppa approċċ wiesa' fl-UE dwar l-użu ta’ metodoloġija għall-klassifikazzjoni u r-rappurtaġġ tal-ilmenti 
tal-konsumaturi u l-inkjesti. L-għan hu li tiġi ġġenerata dejta komparabbli fil-livell tal-UE li tista’ tintuża 
f’deċiżjonijiet għat-tfassil tal-politika.  

Scoreboard tas-Suq tal-Konsumatur – 
Swieq li jaħdmu għall-konsumaturi 
 

Mhux leġiżlattiva  L-iscoreboard tipprovdi monitoraġġ regolari li hu ddisinjat biex jidentifika liema swieq mhumiex qed jaħdmu 
sew f’termini tar-riżultati ekonomiċi u soċjali għall-konsumaturi, u fejn l-intervenzjoni tista' tkun meħtieġa. L-
iscoreboard innifisha tindika swieq problematiċi fil-livell tal-UE u nazzjonali; l-istudji tas-swieq jidentifikaw 
probemi fid-dettall u rimedji possibbli. Bħala approċċ ibbażat fuq il-provi, l-iscoreboard tista’ tagħmel 
kontribuzzjoni ewlenija għal regolazzjoni intelliġenti. 

Proposta għal Ftehim tal-Kooperazzjoni 
mal-US dwar l-infurzar tal-liġijiet tal-
protezzjoni tal-konsumatur 
 

Leġiżlattiva L-għan hu li jiġi provdut qafas legali fil-qasam tal-konsumaturi għal attivitajiet tal-infurzar internazzjonali 
mal-US sabiex tiżdied il-protezzjoni tal-konsumaturi tal-UE internazzjonalment. 

Regolament tal-Kunsill li jirrevedi l-
leġiżlazzjoni dwar il-marketing taż-
żerriegħa u l-materjal tal-propagazzjoni  

Leġiżlattiv L-għan ewlieni hu li jiġu mibdula t–12-il Direttiva dwar iż-żerriegħa u l-materjali tal-propagazzjoni fil-kuntest 
ta’ Regolament Aħjar sabiex tiġi żgurata l-identità u l-kwalità taż-żerriegħa l-materjal tal-propagazzjoni u 
żgurat il-funzjonament tas-suq intern f’dan il-qasam.  

Il-Liġi tas-Saħħa tal-Annimali 
 

Leġiżlattiva Il-liġi tas-Saħħa tal-Annimali l-ġdida għandha l-għan li tistabbilixxi struttura regolatorja iżjed ċara għas-
saħħa tal-annimali fl-UE. 
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Politika ġdida għal kultivazzjoni tal-OĠM  Wara l-preżentazzjoni tal-linji gwida politiċi, il-Kummissjoni għandha tfassal inizjattiva konkreta sal-aħħar ta' 
Ġunju dwar kif l-Istati Membri għandhom jingħataw il-libertà li jiddeċiedu dwar il-kultivazzjoni tal-OĠMs fit-
territorji tagħhom. 

Rapport dwar l-implimentazzjoni tar-
regolament dwar it-trasport tal-annimali 
 

Mhux leġiżlattiva L-Artikolu 32 tar-Regolament (KE) Nru 1/2005 dwar il-protezzjoni tal-annimali matul it-trasport jipprovdi li l-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament u lill-Kunsill dwar l-impatt tar-regolament fuq il-
benessri tal-annimali u l-flussi tal-kummerċ ta’ annimali ħajjin. Ir-rapport jista’ jkun akkompanjat, jekk ikun 
meħtieġ, bi proposti leġiżlattivi xierqa.  
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Rapport lill-PE u l-Kunsill dwar l-
ikklownjar tal-annimali  
 

Mhux leġiżlattiva L-għan hu li jippreżenta approċċ konsistenti fir-rigward tat-teknoloġiji tal-innovazzjoni għas-settur tal-ikel 
(ikklownjar, nanoteknoloġija, annimali GM). Fuq il-qafas tar-rapport lill-PE u l-Kunsill, il-Kummissjoni 
għandha tiżviluppa konsultazzjoni estensiva għall-partijiet interessati.  

Direttiva jew Regolament Rivedut li 
jikkonċerna l-istrumenti mediċi 

Leġiżlattiv L-għan hu li jiġu ssimplifikati u msaħħa r-regoli sabiex jiġi żgurat livell għoli tal-protezzjoni tas-saħħa filwaqt 
li fl-istess ħin jiżguraw funzjonament bla tfixkil tas-suq intern. 

Direttiva riveduta dwar il-provi kliniċi  Leġiżlattiva L-għan hu li tiġi emendata d-Direttiva dwar il-provi kliniċi biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet identifikati.  
Reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Prodotti tat-
Tabakk 2001/37/KE li tikkonċerna l-
manifattura, il-preżentazzjoni u l-bejgħ ta’ 
prodotti tat-tabakk 

Leġiżlattiva Seħħew żviluppi sostanzjali fir-regolazzjoni tal-prodotti tat-tabakk li jirrikjedu aġġornament tad-Direttiva. Il-
bidliet fid-Direttiva għandhom jintużaw biex jolqtu aħjar iż-żgħażagħ u l-gruppi vulnerabbli.  

Komunikazzjoni li tikkonċerna t-Tieni 
Strateġija tal-UE għall-protezzjoni u l-
benessri tal-annimali (2011-2015) 

Mhux leġiżlattiva L-għan tal-inizjattiva hu li jiġu kkonsolidati l-politiki futuri tal-UE f’dan il-qasam f’dokument strateġiku li 
għandu jiżgura li l-azzjoni fil-ġejjieni għandha tkun integrata u mifhuma kemm ġewwa u barra mill-UE. L-
Istrateġija tirrispondi għad-domanda tal-partijiet interessati u l-PE biex tiżviluppa l-politiki tal-UE dwar il-
benessri tal-annimali b’kunsiderazzjoni dovuta għall-ispejjeż globali u l-impatti tagħhom fuq il-kompetittività 
fuq is-settur. 

Reviżjoni tar-Regolament 882/2004 dwar 
kontrolli uffiċjali matul il-katina tal-ikel 

 

Leġiżlattiva Ikun hemm reviżjoni kontinwa b’referenza għar-regoli, dwar il-finanzjament tal-kontrolli uffiċjali (“tariffi ta’ 
spezzjoni”). Dawn ir-regoli ma kinux kapaċi li jilħqu l-għan ewlieni tal-leġiżlazzjoni jiġifieri li l-Istati Membri 
għandhom riżorsi finanzjarji xierqa biex effettivament iwettqu l-kontrolli uffiċjali meħtieġa u li r-riżorsi pubbliċi 
skarsi għal kontrolli huma allokati u użati b’mod effiċjenti kemm jista' jkun possibbli.  

Reviżjoni tad-Direttiva dwar is-Sigurtà 
Ġenerali tal-Prodotti 
 

Leġiżlattiva It-twissijiet rikorrenti dwar is-sigurtà tal-prodotti għamluha ċara li hawn bżonn għal sistema li taħdem b'mod 
iżjed veloċi, effiċjenti u konsistenti fl-UE u li hi wkoll flessibbli biżżejjed biex tadatta għall-isfidi tal-
globalizzazzjoni.  

Proposta għal Ftehim ta' Kooperazzjoni 
mal-US dwar is-sigurtà tal-prodotti tal-
konsumatur  

Leġiżlattiva L-għan hu li jittejjeb l-iskambju tal-informazzjoni dwar prodotti perikolużi, feriti u azzjonijiet korrettivi li ttieħdu 
kemm fl-Istati Membri tal-UE u fl-US. Dan għandu jippermetti lill-UE biex tindirizza aħjar is-sorveljanza tas-
suq (jew tal-importazzjoni) u l-azzjonijiet ta' nfurzar, biex b'hekk tiżdied is-sigurtà tal-prodotti tal-konsumatur.  

Direttiva riveduta dwar prodotti mediċinali 
veterinarji 

Leġiżlattiva L-Għan hu li tittejjeb il-protezzjoni tas-sigurtà tal-konsumatur u s-saħħa tal-annimali u l-kompetittività tal-
industrija veterinarja.  

Proposta biex jiġi emendat ir-Regolament 
dwar il-Kooperazzjoni fil-Protezzjoni tal-
Konsumatur N° 2006/2004  

Leġiżlattiva Wara r-rapport dwar l-implimentazzjoni fl-2011, se titqies reviżjoni tar-Regolament sabiex jiġu indirizzati 
dawn in-nuqqasijiet.  

Affarijiet Interni 
Proposta leġiżlattiva biex titwaqqaf 
Sistema ta’ Dħul-Ħruġ (EES) 

Leġiżlattiva Biex jiġi definit l-għan, il-funzjonalitajiet u r-responsabbiltajiet għall-EES, u għall-istabbiliment tal-
kondizzjonijiet u proċeduri għar-reġistru, il-ħżin u l-konsultazzjoni ta' dejta ta' dħul-ħruġ ta’ ċittadini ta’ pajjiż 
terz li jaqsmu l-fruntieri esterni tal-UE. 

Proposta leġiżlattiva għat-twaqqif ta’ 
Programm ta’ Vjaġġaturi Rreġistrati 
(RTP) 

Leġiżlattiva Biex jiġi definit l-għan, il-funzjonalitajiet u r-responsabbiltajiet għall-EES, u għall-istabbiliment tal-
kondizzjonijiet u proċeduri għar-reġistru, il-ħżin u l-konsultazzjoni ta' dejta ta' dħul-ħruġ ta’ ċittadini ta’ pajjiż 
terz li jaqsmu l-fruntieri esterni tal-UE. 

Proposta għal Direttiva dwar il-
kundizzjonijiet tal-ammissjoni ta' ċittadini 
ta' pajjiż terz fil-qafas ta' trasferiment 
intrakorporattiv 

Leġiżlattiva Din l-iskema għandha tistabbilixxi proċeduri komuni għar-regolazzjoni tad-dħul ġewwa, il-waqfa temporanja 
u r-residenza fl-UE ta' ICT bħala parti mill-Pjan ta’ Politika tal-2005 dwar il-Migrazzjoni Legali. Għandha 
tistabbilixxi proċedura trasparenti u simplifikata għall-ammissjoni ta’ transferees intrakorporattivi.  
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Proposta għal Direttiva dwar il-
kundizzjonijiet tad-dħul u r-residenza taċ-
ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-finijiet tal-
impjieg staġjonali 

Leġiżlattiva Il-proposta għandha l-għan li tistabbilixxi d-dħul komuni u l-kundizzjonijiet ta’ residenza għal ħaddiema 
staġjonali minn pajjiżi terzi bħala parti mill-pakkett komprensiv ta’ miżuri, proposti fil-Pjan ta’ Politika dwar il-
Migrazzjoni Legali tal-2005. Għan speċifiku hu li jiżgura stat legali sigur u protezzjoni rinfurzata kontra l-
isfruttament għal kategorija partikolarment dgħajfa ta’ ħaddiema ta’ pajjiżi terzi. Għan ieħor jikkonċerna l-
iżvilupp tal-politika tal-migrazzjoni ċirkolari. 

Komunikazzjoni dwar Pjan ta’ Azzjoni 
dwar migranti minorenni mhux 
akkompanjati 

Mhux leġiżlattiva L-għan hu li jitressqu ‘l quddiem reazzjonijiet għall-isfidi mpoġġija mill-wasla ta’ numri importanti ta’ 
minorenni mhux akkompanjati fit-territorju tal-UE. Il-Pjan ta’ Azzjoni għandu jsaħħaħ u jissupplimenta l-
istrumenti leġiżlattivi u finanzjarji rilevanti u jsaħħaħ il-forom tal-kooperazzjoni mal-pajjiżi tal-oriġini. 

Rapport dwar l-Immigrazzjoni u l-Asil 
(implimentazzjoni tal-Patt Ewropew u 
mill-2011 dwar il-Programm ta’ 
Stokkolma) 

Mhux leġiżlattiva Ir-Rapport joħroġ mill-Patt Ewropew dwar l-Immigrazzjoni u l-Asil. Jikkontribwixxi għad-dibattitu annwali tal-
Kunsill Ewropew u bbażat fuq il-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri u hu akkompanjat minn proposti għal 
rakkomandazzjonijiet dwar l-implimentazzjoni tal-Patt. 

Proposta leġiżlattiva dwar attakki kontra 
sistemi ta’ informazzjoni 

leġiżlattiva Parti mill-Aġenda Diġitali – L-għan hu li jiżgura livell għoli ta’ protezzjoni għal sistemi ta’ informazzjoni 
kontra attakki kriminali. Il-proposta għandha taġġorna l-livell attwali tal-protezzjoni (FD 2005/222/JHA) li 
jikkunsidra żviluppi ġodda. 

Green Paper dwar id-dritt għal 
riunifikazzjoni tal-familja 

Mhux leġiżlattiva Bħala segwitu tar-rapport tal-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2003/86/KE dwar id-dritt għal 
riunifikazzjoni tal-familja, il-Kummissjoni għandha tniedi konsultazzjoni usa’ fil-forma ta’ Green paper dwar 
il-futur tar-reġim tar-riunifikazzjoni tal-familja għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi. 

Komunikazzjoni dwar approċċ globali ta’ 
dejta ta’ Reġistrazzjoni tal-Isem tal-
Passiġġieri (PNR) għal pajjiżi terzi 

Mhux leġiżlattiva Komunikazzjoni li tistabbilixxi politika ġenerali dwar approċċ komuni fl-UE għall-użu ta’ dejta tar-
reġistrazzjoni tal-ismijiet tal-passiġġieri għal skopijiet ta’ nfurzar tal-liġi u dwar ftehim tal-PNR ma’ pajjiżi 
terzi, possibilment permezz ta’ proposta leġiżlattiva għal PNR tal-UE. 

Proposta leġiżlattiva dwar prekursuri 
għall-isplużivi 

Leġiżlattiva Din tikkontribwixxi għall-prevenzjoni tat-terroriżmu u t-titjib tas-sigurtà taċ-ċittadini Ewropej permezz ta’ 
miżuri li għandhom l-għan li jnaqqsu r-riskju tal-abbuż mill-kimiki, li jistgħu jservu bħala prekursuri għall-
isplużivi, għal finijiet kriminali, inklużi atti ta’ terroriżmu. Dan għandu jinkludi r-restrizzjoni ta’ bejgħ ta’ ċerti 
sustanzi (‘il fuq minn ċerti konċentrazzjonijiet) u obbligi għar-reġistrazzjoni tal-identità tax-xerrejja. 

Komunikazzjoni dwar solidarjetà mtejba 
fl-UE 

Mhux leġiżlattiva Toħloq qafas koerenti u komprensiv għal qsim aħjar tar-responsabbiltà għal dawk li jfittxu l-asil u benefiċjarji 
tal-protezzjoni internazzjonali fl-UE.  

Proposta ta’ qafas legali ġdid dwar l-
irkupru tal-assi 

Leġiżlattiva Proposta ta’ qafas legali ġdid għat-titjib tal-konfiska u l-irkupru tal-assi kriminali fl-UE 

Proposta leġiżlattiva dwar il-miżuri 
kriminali indirizzati biex jiżguraw l-infurzar 
tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (li 
tibdel il-proposta tal-2006 ta' COM) 

Leġiżlattiva Timmodifika l-proposta tal-2006 ta’ COM billi tintroduċi sanzjonijiet kriminali komprensivi (definizzjoni 
komuni, livell u tipi ta’ penali) fi Stati Membri billi jiġi definit il-ksur ta’ dritt ta’ proprjetà intellettwali bħala reat 
kriminali 

Komunikazzjoni dwar aġenda tal-UE għal 
integrazzjoni, inklużi l-iżvilupp ta’ 
mekkaniżmu tal-koordinazzjoni 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni għandha tniedi t-“tieni fażi” tal-Aġenda Komuni dwar l-Integrazzjoni indirizzati biex itejbu 
l-għodod eżistenti tal-koordinazzjoni ta’ politiki tal-integrazzjoni u l-iżvilupp ta’ strumenti ġodda, inklużi 
Mudelli Ewropej tal-Integrazzjoni.  

Proposta għal reviżjoni tad-Direttiva 
2006/24/KE (Żamma tad-Dejta) 

Leġiżlattiva Wara evalwazzjoni tad-Direttiva dwar iż-Żamma tad-Dejta eżistenti u s-sentenzi riċenti tal-qrati 
kostituzzjonali MS, reviżjoni tad-Direttiva hi indirizzata biex ikun hemm tqabbil aħjar tal-obbligi taż-żamma 
tad-dejta mal-bżonnijiet tal-infurzar tal-liġi, protezzjoni tad-dejta personali (dritt għall-privatezza) u l-impatti 
fuq il-funzjonament tas-suq intern (distorsjonijiet). 

Komunikazzjoni dwar politika 
komprensiva kontra l-korruzzjoni 

Mhux leġiżlattiva Komunikazzjoni dwar politika komprensiva kontra l-korruzzjoni, inkluż it-twaqqif ta’ mekkaniżmu ta’ 
evalwazzjoni kif ukoll preżentazzjoni ta’ modalitajiet ta’ kooperazzjoni mal-GRECO (Grupp ta’ stati tal-
Kunsill tal-Ewropa kontra l-korruzzjoni) għal dan l-iskop. 
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Proposta leġiżlattiva li temenda l-Kodiċi 
tal-Fruntieri ta' Schengen 

Leġiżlattiva Emenda għall-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen (SBC) biex tikkunsidra (1) adattamenti tekniċi; (2) bidliet 
tekniċi li jirriżultaw minn proposti għal Sistema ta’ Dħul/Ħruġ u/jew Programm tal-Vjaġġaturi Rreġistrati. 

Komunikazzjoni dwar il-possibbiltà tal-
introduzzjoni ta’ UE-ESTA 

Mhux leġiżlattiva Xi pajjiżi terzi introduċew sistema ESTA (sistema ta’ awtorizzazzjoni bil-quddiem – li għandha tinkiseb qabel 
l-ivvjaġġar wara skrinjar li hu eħfef mill-proċedura ta’ viża tradizzjonali – għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi ta’ 
pajjiżi fuq il-lista pożittiva tagħhom). Għandha tiġi eżaminata jekk l-UE għandhiex tintroduċi din is-sistema 
ESTA, fil-kuntest tal-ġestjoni integrata tal-fruntieri tagħha u bħala suppliment għall-politika tal-viża attwali 
tagħha.  

Proposta għal emendi għad-Direttiva 
2004/114/KE tat-13 ta’ Diċembru 2004 
dwar il-kondizzjonijiet ta’ ammissjoni ta’ 
ċittadini ta’ pajjiżi terzi għal skopijiet ta’ 
studji, skambju ta’ studenti, taħriġ bla 
ħlas jew servizz volontarju 

Leġiżlattiva Emendi għad-direttivi eżistenti biex jikkunsidraw in-nuqqasijiet identifikati fl-applikazzjoni tad-Direttiva 
eżistenti u estensjoni possibbli tal-iskop biex jinkludi trainees rimunerati u placements au-pairs 

Komunikazzjoni dwar strateġija integrata 
għall-ġlieda kontra t-Traffikar fin-Nies, u 
dwar miżuri għall-protezzjoni u l-
assistenza lill-vittmi 

Mhux leġiżlattiva Formulazzjoni ta’ qafas ta’ politika komprensiva, li permezz tiegħu l-UE tista' ssegwi l-prevenzjoni u t-
tnaqqis tat-traffikar fin-nies, il-prosekuzzjoni ta' iżjed kriminali involuti fit-traffikar u l-protezzjoni aħjar ta' u l-
assistenza ta' vittmi tat-traffiku. 

Proposta għal modifika tad-Direttiva 
2003/86/KE dwar id-dritt ta’ riunifikazzjoni 
tal-famijla 

Leġiżlattiva Segwitu għall-Green Paper tal-2010 

Proposta għal Regolament dwar l-
Europol 

Leġiżlattiva B’konformità mal-Art. 88 TFUE. 

Kodiċi tal-Immigrazzjoni tal-UE  Konsolidazzjoni tal-leġiżlazzjoni fil-qasam tal-immigrazzjoni, li tibda bil-migrazzjoni legali, prevvista mill-
Programm ta’ Stokkolma. 

Għajnuna Umanitarja u Reazzjoni għall-Kriżi 
Regolament dwar it-twaqqif ta’ Korp 
Volontarju Ewropew għall-Għajnuna 
Umanitarja  

Leġiżlattiva L-għan hu li jiġi stabbilit qafas għal kontribuzzjonijiet konġunti mill-voluntiera Ewropej għal operazzjonijiet 
tal-għajnuna umanitarja f’pajjiżi terzi. L-iskop aktarx li jkun konċentrat f'għajnuna umanitarja u protezzjoni 
ċivili.  

Komunikazzjoni dwar Assistenza 
Umanitarja tal-Ikel 
 

Mhux leġiżlattiva L-għanijiet tal-Komunikazzjoni huma li (i) jimmassimizzaw l-effiċjenza u l-effettività tal-operazzjonijiet (ii) 
itejbu l-koordinazzjoni u l-koerenza tal-politika (iii) jinfurmaw lill-partijiet interessati bl-għanijiet, il-prijoritajiet 
u l-istandards mistennija.  

Komunikazzjoni dwar Korp Volontarju 
Ewropew għall-Għajnuna Umanitarja 

Mhux leġiżlattiva L-għan ewlieni tal-Komunikazzjoni hu li jipprovdi ħarsa ġenerali tas-sitwazzjoni attwali tal-volontarjat fl-
Ewropa. Għal dan il-għan, se jiġu analizzati skemi differenti (kemm fil-livell tal-UE u nazzjonali), u se jiġu 
preżentati supplimentazzjonijiet possibbli mal-Korp Volontarju Ewropew għall-Għajnuna Umanitarja. 

Proposti leġiżlattivi dwar it-tiġdid tal-
Mekkaniżmu tal-Protezzjoni Ċivili u l-
Istrument Finanzjarju tal-Protezzjoni Ċivili 

Leġiżlattivi L-evalwazzjoni tal-politika tal-Protezzjoni Ċivili meħuda fl-2010 għandha tevalwa l-effettività tal-appoġġ 
permezz tal-Istrument u l-Mekkaniżmu Finanzjarji u tevalwa l-iskop ta’ rinfurzar tal-Mekkaniżmu. Id-
Deċiżjoni attwali dwar l-Istrument Finanzjarju tal-Protezzjoni Ċivili tintemm fl-2013 u jeħtieġ li tiġġedded. 

Proposta għal regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi 
strument finanzjarju għal għajnuna 
umanitarja 

Leġiżlattiva Sa mill-adozzjoni tiegħu fl-1996, ir-Regolament tal-Kunsill 1257/96 qatt ma ġie sostanzjalment emendat. 
Waħda mill-għanijiet ewlenin tal-proposti għandha tkun l-allinjament tal-istrument leġiżlattiv għall-
Kunsensus Ewropew dwar l-iżviluppi tal-Għajnuna Umanitarja. 

Industrija u Intraprendenza  
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Komunikazzjoni dwar vetturi ambjentali Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni għandha tistabbilixxi strateġija komprensiva għal vetturi nodfa u effiċjenti fl-enerġija li 
għandhom jimmasimizzaw il-potenzjal ta’ dekarbonizzazzjoni fit-trasport fit-toroq (fil-perspettiva tal-2020) 

Komunikazzjoni dwar reviżjoni f’nofs it-
terminu tal-Att dwar in-Negozji Żgħar 
għall-Ewropa 

Mhux leġiżlattiva Wara sentejn ta' implimentazzjoni, hu meħtieġ li jiġi kkunsidrat il-progress miksub fl-Istati Membri u mill-
Kummissjoni u li titwettaq riflessjoni dwar azzjonijiet ġodda possibbli li għandhom jiġu proposti fid-dawl ta’ 
żviluppi ekonomiċi u soċjali u sfidi futuri.  

Proposta leġiżlattiva dwar l-aċċess għal 
Servizzi Pubbliċi Regolati ta’ Galileo 
 

Leġiżlattiva , 
- , 
- . 

Komunikazzjoni dwar Pjan ta’ Azzjoni ta’ 
applikazzjonijiet GNSS  
 

Mhux leġiżlattiva Tistabbilixxi strateġija biex tiżgura żvilupp aħjar ta’ oġġetti għas-servizzi kummerċjali ta’ Galileo. 

Komunikazzjoni dwar il-programmi 
Ewropej tan-navigazzjoni bis-satellita  
 

Mhux leġiżlattiva Ir-reviżjoni għandha tiffoka fuq l-ispejjeż u r-riskji relatati mal-implimentazzjoni sħiħa ta' EGNOS u Galileo. 
Din hi partikolarment urġenti u sensittiva meta wieħed iqis ir-rekwiżiti probabbli għal iżjed finanzjament fil-
perspettiva finanzjarja attwali meħtieġa biex jitlesta l-iskjerament sħiħ. L-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu 
għandha tiġi akkompanjata wkoll minn rakkomandazzjonijiet dwar il-governanza ta’ EGNOS u Galileo wara 
l-2013 kif ukoll elementi relatati mal-ippjanar finanzjarju.  

Komunikazzjoni dwar Sistema ta’ 
Standardizzazzjoni Ewropea iżjed 
integrata 
Reviżjoni ta’ 
Direttiva 98/34/KE, Deċiżjoni 87/95/KEE 
dwar l-istandardizzazzjoni tal-ICT  
Deċiżjoni 1673/2006 dwar il-finanzjament 
tal-istandardizzazzjoni Ewropea 

Leġiżlattiva/ mhux 
leġiżlattiva 

B’rabta mal-pakkett ta' innovazzjoni, il-Komunikazzjoni għandha tipprovdi pjan ta' azzjoni li jindirizza 
sistema ta' standardizzazzjoni iżjed integrata fl-UE, stabbiliment ta' standards iżjed effiċjenti u effettivi, 
aċċess aħjar għal standardizzazzjoni (b’mod partikolari għal kumpaniji innovattivi u ta’ tkabbir kbir), irwol 
iżjed b’saħħtu għall-UE fl-istabbiliment tal-istandard fil-livell internazzjonali u sistema ta’ finanzjament iżjed 
sostenibbli għall-iżvilupp tal-istandards.  
 

Komunikazzjoni dwar Responsabbiltà 
Soċjali Korporattiva 

Mhux leġiżlattiva Din il-Komunikazzjoni dwar is-CSR għandha tiffoka fuq id-dħul mill-ġdid tal-fiduċja fin-negozju min-naħa 
taċ-ċittadini Ewropej. Għandha tindirizza l-kwistjoni ta’ kif l-intrapriżi jiżvelaw l-informazzjoni ambjentali, 
soċjali u ta’ governanza. It-tieni kwistjoni li toħroġ hi dik tad-drittijiet tan-negozju u dawk tal-bniedem fid-dawl 
tal-iżviluppi riċenti fil-Ġnus Magħquda. It-tielet nett, ser tappoġġja u tinfluwenza strumenti internazzjonali ta’ 
CSR differenti, bħall-UN Global Compact, il-Linji Gwida tal-OECD għal Intrapriżi Multinazzjonali, u l-abbozz 
tal-istandard tal-ISO dwar ir-responsabbiltà soċjali.  

Komunikazzjoni dwar materja prima  Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni għandha tistabbilixxi l-isfidi ewlenin fir-rigward tal-aċċess għall-materja prima kif ukoll l-
irwol kruċjali li l-materja prima għandu jkollha wara l-kriżi sabiex tiżgura żvilupp sostenibbli tal-ekonomija 
tal-UE fuq perjodu taż-żmien twil u għaldaqstant il-kontribuzzjoni tagħha għall-UE 2020. Ir-reviżjoni tal-
Komunikazzjoni tal-2008 ser tinkludi kwistjonijiet strateġiċi ewlenin dwar id-definizzjoni ta' materja prima 
kritika, azzjonijiet ta' politika għall-ġlieda kontra r-restrizzjonijiet tal-esportazzjoni applikati minn terzi pajjiżi, 
kif għandha tiġi integrata aħjar id-dimensjoni tal-materja prima fil-politika ta' żvilupp tal-UE u azzjonijiet 
għall-promozzjoni tar-riċerka u s-sostituzzjoni ġewwa l-UE. 

Komunikazzjoni dwar l-involviment futur 
tal-Unjoni Ewropea fl-ispazju  

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni għandha tiddefinixxi l-prijoritajiet u l-attivitajiet ewlenin ta’ programm qafas futur għall-
Ispazju, li għandhom tiġu implimentati taħt il-perspettivi finanzjarji li jmiss. Il-programm għandu jirrispondi 
għal sfidi ta’ politika fundamentali. Il-programm għandu jibni fuq dak li għandu jinkiseb fil-kuntest ta’ 
GALILEO, GMES u t-tema Spazju FP7.  
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Komunikazzjoni dwar il-kompetittività 
sostenibbli tas-settur tal-bini tal-UE 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni għandha tiffoka fuq erba’ għanijiet strateġiċi indirizzati biex itejbu l-kompetittività tas-
settur: (a) politika ta’ kwalità koerenti għas-settur; (b) ambjent regolatorju mtejjeb, b’mod partikolari għal 
ksib pubbliku, kompetizzjoni, sistemi ta’ reġistrazzjoni u kwalifikazzjoni, saħħa & sigurtà u dewmien fil-ħlas; 
(c) provvista aħjar tal-edukazzjoni u t-taħriġ ; (d) tisħiħ ta' riċerka, innovazzjoni u skjerament tal-għarfien. 
Din il-Komunikazzjoni għandha tiffoka wkoll fuq l-irwol ta’ dan is-settur fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima. 

Komunikazzjoni dwar il-Qafas tal-Politika 
tat-Turiżmu mġedded 
 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni għandha tiddefinixxi oqsma possibbli ta' azzjonijiet fil-livell tal-UE, nazzjonali u reġjonali, 
kif ukoll mill-industrija u partijiet interessati oħra u għandha tinkudi ħarsa ġenerali tal-iżjed strumenti 
finanzjarji xierqa għall-koordinazzjoni tagħhom.  

Reviżjoni tad-Direttiva relatata mat-
trasparenza tal-miżuri li jirregolaw il-
prezzijiet tal-prodotti mediċinali għall-użu 
mill-bniedem u l-inklużjoni tagħhom fl-
ambitu tas-sistemi tal-assigurazzjoni tas-
saħħa nazzjonali 

Leġiżlattiva Ir-reviżjoni prevvista għandha teżamina l-metodi biex jiġu adattati r-rekwiżiti tad-direttiva sabiex jittejjeb il-
funzjonament tas-suq intern għall-mediċini, u tqis l-iżvilupp tal-prezzijiet nazzjonali u l-politiki tar-rimburżar. 

Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li tistabilixxi l-
Porgramm Qafas tal-Kompetittività u l-
Innovazzjoni 2014 – 2020 (CIP II) 

Leġiżlattiva L-għanijiet ewlenin tal-politika tal-programm huma t-titjib tal-kompetittività u t-tkabbir sostenibbli. B’mod 
partikolari, għandha tindirizza l-għanijiet ewlenin: tħaffif tal-aġġustament tal-industrija għal bidliet strutturali, 
inkoraġġiment ta’ ambjent favorevoli għall-inizjattiva u għall-iżvilupp ta’ intrapriżi fl-Unjoni, b’mod partikolari 
dawk ta’ daqs żgħir u medju, inkoraġġiment ta’ ambjent favorevoli għall-kooperazzjoni bejniethom, u 
trawwim ta’ sfruttament aħjar tal-potenzjal industrijali tal-politiki dwar l-innovazzjoni (inkluża l-eko-
innovazzjoni), riċerka u żvilupp teknoloġiku.  

Proposta għal Regolament li jistabbilixxi 
l-Programm Ewropew għall-
Osservazzjoni tad-Dinja (GMES) 

Leġiżlattiva Fil-kuntest tal-Qafas Finanzjarju Multiannwali tal-UE li jmiss, il-proposta se tindirizza b’mod partikolari l-
aspetti programmatiċi u finanzjarji tas-servizz GMES u l-komponenti tal-infrastruttura. Għandha tistabbilixxi 
l-qafas legali u regolatorju għall-implimentazzjoni tar-regolament inklużi l-aspetti tal-proprjetà u l-politika tad-
dejta, il-governanza u kooperazzjoni internazzjonali tal-GMES. 

Regolament li jistabbilixxi Programm 
Spazjali Ewopew  
 

Leġiżlattiva L-Art 189 TFUE jagħti lill-UE l-kompetenza li tistabbilixxi programm spazjali Ewropew. L-għan speċifiku tal-
programm spazjali hu li jappoġġja l-implimentazzjoni tal-Politika Spazjali Ewropea, b’mod komplimentari 
mal-attivitajiet imwettqa mill-ESA u l-aġenziji spazjali nazzjonali. Il-programm jibni fuq dak li diġà ntlaħaq fil-
kuntest ta’ GALILEO, GMES u t-tema tal-Ispazju FP7  

Proposta għal governanza u 
finanzjament ta’ Programmi Ewropej 
GNSS  
 

Leġiżlattiva Hemm bżonn ta' regolament ta' programm ġdid għall-perjodu ta' wara l-2013 li jkopri l-perjodu li jirregola 
kwistjonijiet ta' governanza u fondi. Dan għandu jkopri wkoll il-kwistjoni ta’ x’għandha tagħmel l-aġenzija. 

Komunikazzjoni dwar aġġornament għar-
reviżjoni regolatorja tan-nanomaterjali  

Mhux leġiżlattiva Din il-Komunikazzjoni tirrifletti obbligu meħud f’Komunikazzjoni tal-2008 dwar aspetti regolatorji tan-
nanomaterjali biex l-istituzzjonijiet tal-UE jiġu infurmati dwar żviluppi fil-qafas regolatorju u l-
implimentazzjoni tiegħu b’rabta ma’ nanomaterjali.  

Proposta għal rinfurzar ta’ appoġġ għal 
SMEs tal-UE fi swieq barra l-UE 

Mhux leġiżlattiva Proposta għall-promozzjoni tal-iżvilupp tal-appoġġ tan-negozju tal-UE fi swieq barra l-UE, b’mod partikolari 
għal SMEs. L-enfasi għandha tkun dwar kumplimentarità ma’ servizzi eżistenti u kompetizzjoni ġusta. 
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Suq Intern u Servizzi 
White Paper dwar it-Tnidija tas-Suq 
Uniku 

Mhux leġiżlattiva Id-dokument għandu jistabbilixxi inizjattivi konkreti u passi meħtieġa għal tnidija mill-ġdid tas-Suq Uniku 
(anniversarju 2012). 

Inizjattiva leġiżlattiva dwar qafas għal 
ġestjoni u riżoluzzjoni tal-kriżi  

Leġiżlattiva Din l-inizjattiva ssegwi l-Komunikazzjoni 2010 u għandha l-għan li toħloq qafas ta' ġestjoni tal-kriżi iżjed 
effettiv u effiċjenti. 

Rapport tal-Kummissjoni dwar ir-reviżjoni 
taż-żamma tat-titoli 
 

Mhux leġiżlattiv Dan ir-rapport hu mitlub taħt ir-reviżjoni CRD u jikkonċerna evalwazzjoni dwar jekk tiġix proposta żamma 
tat-titoli ta’ 5% u jekk il-metodi tal-kalkolu tar-rekwiżit taż-żamma jilħqux l-għan tagħhom. 

Reviżjoni tar-Regolament dwar l-Aġenziji 
tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu biex 
jipprovdi għal superviżjoni direta 

Leġiżlattiva Ir-Reviżjoni tar-Regolament għandha tintroduċi sorveljanza ċentralizzata ta’ aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-
kreditu li joperaw fl-UE bl-għan li jżidu l-kunfidenza tal-investitur. 

Komunikazzjoni dwar Sorveljanza tas-
Suq tal-Imnut 

Mhux leġiżlattiva L-għan hu li jiġu identifikati difetti possibbli fis-suq tas-settur tal-imnut kemm mill-perspettivi tal-konsumaturi 
u tal-fornituri u li tiżgura reazzjonijiet ta’ politika effettivi u koordinati b’ħafna aspetti.  

Green Paper dwar prattiċi ta’ governanza 
korporattiva f’istituzzjonijiet finanzjarji 

Leġiżlattiva L-għan tal-Green Paper hu li jiġu identifikati nuqqasijiet fi prattiċi tal-governanza korporattiva f’istituzzjonijiet 
finanzjarji u li jiġu proposti rakkomandazzjonijiet biex jirrimedjawhom sabiex jiġu evitati nuqqasijiet fil-
governanza korporattiva f’banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħra. 

Reviżjoni tad-Direttiva dwar il-
Konglomerati Finanzjarji 

Leġiżlattiva L-għan tal-inizjattiva hu li jiġi aġġornat il-qafas għal superviżjoni supplimentari. 

Direttiva li temenda diversi Direttivi tas-
servizzi finanzjarji, li tispeċifika l-
kompetenzi tal-Awtoritajiet Superviżorji 
Ewropej (Direttiva "Omnibus II") 

Leġiżlattiva Il-leġiżlazzjoni settorjali dwar il-ħtiġijiet ta’ servizzi finanzjarji għandha tiġi adattata għat-twaqqif tal-Awtorità 
Bankarja Ewropea, l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u tal-Pensjonijiet Okkupazzjonali, u l-Awtorità 
Ewropea tat-Titoli u s-Swieq. Omnibus II għandu jinkludi adattamenti għas-setturi tal-assigurazzjoni u t-titoli. 

Reviżjoni tad-Direttiva tal-Iskemi tal-
Kumpens tal-Investitur, 1997/9/KE 

Leġiżlattiva L-għan hu li tiżdied il-kunfidenza fl-investitur u li tiġi żgurata iżjed effiċjenza fil-każ ta’ frodi u falliment. 

Direttiva dwar iċ-Ċertezza Legali fil-liġi 
tat-Titoli 

Leġiżlattiva L-għan hu li jiġi simplifikat l-ambjent legali għal titoli book-entry. 

Komunikazzjoni dwar ksib pubbliku 
b'attenzjoni speċjali fuq it-tisħiħ tal-
prijoritajiet ‘Ewropa 2020’: innovazzjoni, 
investiment ta’ karbonju baxx, affarijiet 
soċjali, effiċjenza tal-enerġija, eċċ.. 

Mhux leġiżlattiva Biex tipprovdi gwida dwar l-applikazzjoni korretta ta’ strumenti eżistenti għall-aspetti ambjentali, soċjali u 
innovattivi tal-ksib pubbliku. Il-Komunikazzjoni għandha tispjega lill-awtoritajiet kontraenti dawk li huma 
meħtieġa li jagħmlu (dispożizzjonijiet li jorbtu legalment) u dak li huma permessi li jagħmlu taħt il-kwadru 
legali attwali. 

Leġiżlazzjoni dwar id-data tat-tmien għall-
migrazzjoni lejn is-SEPA (Żona Unika ta’ 
Pagamenti bl-Euro)  
 

Leġiżlattiva L-inizjattiva għandha tappoġġja l-migrazzjoni lejn is-SEPA billi tistabbilixxi limiti ta' żmien ('dati tat-tmiem') 
għall-migrazzjoni ta' prodotti tas-SEPA (trasferimenti tal-kreditu u debiti diretti). 

Inizjattivi dwar Konċessjonijiet Leġiżlattiva / Mhux 
leġiżlattiva 

L-għan tal-inizjattiva hu li tiġi provduta ċarezza u ċertezza legali dwar ir-regoli li jirregolaw l-għoti ta’ kuntratti 
ta’ konċessjoni. 

Miżuri dwar self responsabbli 
 

Mhux leġiżlattiva Din l-inizjattiva għandha tistabbilixxi il-fehmiet tal-Kummissjoni dwar kwistjonijiet involuti fil-provvista ta’ 
kreditu għal klijenti bl-imnut, inklużi suġġetti bħall-irwol li għandhom l-intermedjarji tal-kreditu, l-evalwazzjoni 
tal-adattezza ta’ prodotti tal-kreditu, informazzjoni u provvista ta’ pariri u kif l-aħjar li jiġi żgurat is-self 
responsabbli.  
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White Paper dwar il-protezzjoni ta’ 
detenturi tal-poloz tal-assigurazzjoni / 
fondi ta' garanzija tal-assigurazzjoni 

Mhux leġiżlattiva L-għan tal-White Paper hu li tinżamm u tittejjeb il-kunfidenza tal-konsumatur u titiwitta t-triq għal deċiżjoni 
ta’ politika dwar proposti legali futuri possibbli. 

Komunikazzjoni dwar l-aħjar prattiċi fis-
Self b‘garanzija (evitar ta’ esklużjoni).  
 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni għandha tipprovdi eżempji u gwida għal awtoritajiet pubbliċi nazzjonali dwar kif jistgħu 
jiġu żviluppati soluzzjonijiet fi stadju li fih ikun għadu jista’ jiġi żgurat li ċ-ċittadini ma jsibux lilhom infushom 
soġġetti għal proċeduri ta’ esklużjoni. 

Inizjattiva leġiżlattiva dwar xogħlijiet 
“orfni” għal libreriji diġitali 
 

Leġiżlattiva L-inizjattiva leġiżlattiva għandha tipprovdi bażi legali biex tippermetti lil-libreriji tal-UE biex jiskannjaw u juru 
xogħlijiet ‘orfni’ (xogħlijiet ta’ awturi li mhumiex magħrufa jew li ma jistgħux jiġu traċċati). L-inizjattiva se 
tippermetti l-espedizzjoni tal-ħolqien ta' libreriji diġitali Ewropej. 

Direttiva qafas dwar ġestjoni tad-drittijiet 
kollettivi 

Leġiżlattiva Bħala inizjattiva li ssaħħaħ l-Aġenda Diġitali Ewropea, id-Direttiva għandha tistabbilixxi regoli għall-operat 
ta’ ‘soċjetajiet tal-ġbir’’ (il-korpi li jiġbru u jqassmu r-royalties tad-drittijiet tal-awtur).  

Komunikazzjoni dwar is-sanzjonijiet Mhux leġiżlattiva Segwitu għar-rapport t’April lill-ECOFIN dwar is-sanzjonijiet. L-għan hu li jiġu stabbiliti reġimi ta’ sanzjonijiet 
ta’ deterrent u l-konverġenza ta’ setgħat u għanijiet superviżorji fl-UE. Din l-inizjattiva tikkumplimenta r-
reviżjoni tad-Direttiva dwar l-Abbuż fis-Suq. 

Miżuri ta’ implimentazzjoni Solvency-II 
inklużi dispożizzjonijiet ta’ rimunerazzjoni 

Leġiżlattivi Il-miżuri se jintroduċu l-kalkolu tar-rekwiżit ġdid ta’ Solvency II dwar kapital sensittiv għar-riskju kif ukoll il-
miżuri tekniċi fil-livell 2, inklużi regoli dwar ir-rimunerazzjoni. 

Komunikazzjoni u Rapport dwar ir-
riżultati tal-implimentazzjoni tad-Direttivi 
dwar is-Servizzi u l-“proċess ta’ 
evalwazzjoni reċiproka” 

Mhux leġiżlattiva Proċess ta’ segwitu ta’ evalwazzjoni reċiproka taħt id-Direttiva dwar is-Servizzi f’dokument ta’ politika li 
jistabbilixxi l-politika tagħna dwar is-servizzi għall-futur. 

Reviżjoni tad-Direttiva dwar is-Swieq fis-
Servizzi Finanzjarji (MiFID) u proposti 
leġiżlattivi (inkluża l-kwistjoni ta’ ‘dark 
pools’)  

Leġiżlattiva Il-bżonn għal reviżjoni tad-Direttiva joriġina f’diversi klawsoli ta’ reviżjoni mdaħħla fil-leġiżlazzjoni. L-għan hu 
li tittejjeb il-kunfidenza tal-investitur u li jinħoloq livell ta’ kundizzjonijiet ugwali li jwassal għal effiċjenza u 
trasparenza fis-suq. 

Green Paper dwar passi għall-
promozzjoni tal-ksib elettroniku 

Mhux leġiżlattiva Il-Green Paper għandha tistabbilixxi iżjed passi biex tiffaċilita l-użu tal-ksib elettroniku u ostakli għal ksib 
elettroniku transkonfinali. 

Direttivi dwar l-iżvelar u l-prassi tal-bejgħ 
għal prodotti ppakkjati tal-investiment bl-
imnut (PRIPs). 

Leġiżlattivi L-għan tad-Direttivi hu li jiżgura li l-prassi tal-bejgħ u informazzjoni għal konsumaturi huma xierqa u 
jippermettu tqabbil reali bejn prodotti finanzjarji.  

Reviżjoni tad-Direttivi tal-Kontabilità  
 

Leġiżlattiva Simplifikazzjoni u modernizzazzjoni tal-obbligi tar-rappurtaġġ. 

Direttiva li temenda d-Direttiva UCITS (V) 
li tkopri r-responsabbiltajiet ta’ depożitarji 

Leġiżlattiva L-għan hu li jiġi miżjud il-livell ta’ protezzjoni għall-investitur u livell ta’ kundizzjonijiet ugwali għal investituri 
UCITS fl-Ewropa. 

Reviżjoni tad-Direttiva dwar Istituzzjonijiet 
għall-Pensjonijiet ta’ Rtirar 
Okkupazzjonali 
 

Leġiżlattiva Hemm bżonn ta’ reviżjoni ta’ din id-Direttiva minħabba l-importanza li jiġi żgurat li l-istrutturi xierqa huma 
f'posthom biex ikun hemm fondi għall-irtirar. 

Reviżjoni tar-Regolament dwar it-
Trejdmarks tal-Komunità 
 

Leġiżlazzjoni L-għan tar-reviżjoni hu li tiġi mtejba u żviluppata s-sistema tat-trejdmarks tal-Komunità biex jiġu miżjuda l-
kwalità, l-effiċjenza u l-valur miżjud tagħha għall-benefiċċju tal-utenti. Għandha tkun ibbażata fuq 
evalwazzjoni globali tal-funzjonament tas-sistema tat-trejdmark fl-Ewropa u tinkludi t-twaqqif ta’ sħubija 
mtejba bejn l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (“UASI”) u l-uffiċċji tat-trejdmarks tal-Istati 
Membri, biex b’hekk tikkontribwixxi għall-ġlieda kontra l-iffalsifikar. 
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Komunikazzjoni dwar il-ħruġ ta’ fatturi 
elettroniċi 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni għandha tiddefinixxi qafas komuni għal sistema ta’ ħruġ ta' fatturi elettroniċi 
interoperabbli sabiex jiżdied l-użu tal-ħruġ ta' fatturi elettroniċi, li jwassal għal benefiċċji ekonomiċi 
sostanzjali u tnaqqis fil-piż amministrattiv. Is-sħab kollha tan-negozju u l-kummerċ, b’mod partikolari SMEs 
għandhom jibbenefikaw minn din iż-żieda. 

White Paper dwar il-ksib elettroniku  Il-White Paper għandha tislet konklużjonijiet wara l-konsultazzjonijiet fuq il-bażi ta’ Green Paper dwar il-ksib 
elettroniku fl-2010. 

Reviżjoni tad-Direttiva dwar il-
Medjazzjoni tal-Assigurazzjoni 

Leġiżlattiva L-għan tar-reviżjoni hu li jittejbu l-armonizzazzjoni, iċ-ċertezza legali, il-preċiżjoni fid-definizzjonijiet u fl-
istess ħin jiġu evitati diffikultajiet eżistenti fl-applikazzjoni tal-IMD attwali fil-livell nazzjonali. 

Reviżjoni tad-Direttiva tal-infurzar Leġiżlattiva Wara r-Rapport f’Ottubru 2010, ir-Reviżjoni għandha tistabbilixxi emendi leġiżlattivi possibbli għad-Direttiva 
tal-Infurzar.  

Ġustizzja, Drittijiet Fundamentali u Ċittadinanza 
   
Strument leġiżlattiv dwar ir-Referenza 
ta’ Kwadru Komuni 

Leġiżlattiva Bħala segwitu għall-Komunikazzjoni tal-2010, l-inizjattiva ser tistabbilixxi metodu li jadotta u juża fil-prattika 
r-Referenza ta’ Kwadru Komuni. 

Proposta għal rakkomandazzjoni li 
tawtorizza n-negozjati ta' protezzjoni tad-
dejta u l-ftehim tal-qsim tal-informazzjoni 
għall-finijiet tal-infurzar tal-liġi mal-Istati 
Uniti tal-Amerika 

Leġiżlattiva Hi prevvista rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill li tawtorizza l-ftuħ tan-negozjati għal ftehim bejn 
l-UE u l-USA dwar il-protezzjoni tad-dejta personali trasferita jew skambjata għal skopijiet ta’ nfurzar tal-liġi. 
Din għandha ġġib ċertezza legali lill-operaturi meta jiġu biex jipproċessaw id-dejta kemm fl-UE u fl-US. 

Green paper dwar iċ-ċirkolazzjoni ħielsa 
tad-dokumenti: dokumenti ta’ stat ċivili, 
atti awtentiċi u s-simplifikazzjoni tal-
legalizzazzjoni 

Mhux leġiżlattiva Iċ-ċirkolazzjoni ħielsa ta’ dokumenti uffiċjali tkun titjib ewlieni biex jiffaċilità l-moviment liberu taċ-ċittadini tal-
UE. L-għan hu li jiġi ffaċilitat l-għarfien reċiproku tad-dokumenti legali, għax illum il-piżijiet amministrattivi 
jirrestrinġu ċ-ċittadini u n-negozji. 

Komunikazzjoni dwar l-Integrazzjoni 
Soċjali u Ekonomika tar-Roma fl-Ewropa 
 

Mhux leġiżlattiva L-għan hu li jindika kif, fuq il-bażi tal-progress milħuq, l-UE tista' tiżviluppa iżjed il-kontribuzzjoni tagħha 
għall-integrazzjoni soċjali u ekonomika sħiħa ta' Roma. Titkellem dwar kunċett biex jiddaħħlu approċċi 
speċifiċi u effettivi fil-politika prinċipali ewlenija rilevanti.  

Komunikazzjoni dwar Strateġija tal-
Ugwaljanza bejn is-Sessi (2010-2015) 

Mhux leġiżlattiva B’segwitu għall-Pjan direzzjonali dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (2006-2010), l-Istrateġija ġdida se taqleb 
il-Karta tan-Nisa li ġiet riċentement adottata f’azzjonijiet konkreti.  

Direttiva dwar id-dritt għal informazzjoni fi 
proċeduri kriminali 

Leġiżlattiva Sabiex tiffaċilita l-għarfien reċiproku tas-sentenzi fl-UE, il-Kummissjoni se tipproponi regoli minimi dwar id-
dritt tas-suspettati fi proċeduri kriminali. Dawn ir-regoli għandhom jiżguraw li l-akkużat jiġi infurmat minnufih 
u fid-dettal dwar id-drittijiet tiegħu u l-akkużi kontrih. 

Proposta għal Regolament dwar il-
kunflitti tal-liġijiet fi kwistjonijiet li 
jikkonċernaw drittijiet tal-proprjetà 
matrimonjali, inkluża l-kwistjoni tal-
ġuriżdizzjoni u l-għarfien reċiproku, u 
għal Regolament dwar il-konsegwenzi 
tal-proprjetà tas-separazzjoni tal-koppji 
minn tipi oħra ta’ unjonijiet  

Leġiżlattiva Ir-Regolament se jipprovdi li kriterji oġġettivi għandhom jiddeterminaw il-liġi applikabbli li tirregola l-assi 
matrimonjali fil-każ ta’ żwiġijiet internazzjonali. Dan għandu jkopri wkoll il-każ tal-assi matrimonjali li jinsabu 
fi Stati Membri differenti. Ir-Regolament għandu jittratta wkoll il-kwistjoni ta' liema qorti nazzjonali hi 
responsabbli u fih mekkaniżmu ta’ għarfien u nfurzar ta’ sentenzi minn Stat Membru għal ieħor. 

Komunikazzjoni dwar il-politika tad-
Drittijiet Fundamentali 

Mhux leġiżlattiva Din il-Komunikazzjoni għandha tistabbilixxi s-sistema tal-UE għall-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali u 
tippreżenta l-approċċ tal-Kummissjoni biex tiżgura l-effettività tal-Karta għad-Drittijiet Fundamentali fil-l-
politika kollha tal-UE. Se tipproponi pereżempju kapitolu dwar id-drittijiet fundamentali għall-evalwazzjonijiet 
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tal-impatt kollha tal-Kummissjoni u jiddefinixxi l-importanza ta’ rapport annwali għas-sorveljanza tal-
implimentazzjoni u r-rispett għall-Karta. 

Komunikazzjoni dwar strateġija għall-
protezzjoni tad-dejta 

Mhux leġiżlattiva Komunikazzjoni dwar strateġija għall-protezzjoni tad-dritt fundamentali għall-protezzjoni tad-dejta wara d-
dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Liżbona. 

Komunikazzjoni dwar l-istrateġija dwar id-
drittijiet tat-tfal (2010—2014), fuq il-bażi 
ta' evalwazzjoni tal-impatt tal-istrumenti 
tal-UE li jolqtu d-drittijiet tat-tfal 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni għandha tippreżenta l-prijoritajiet tal-Kummissjoni fir-rigward tad-drittijiet tat-tfal fuq il-bażi 
tal-konsultazzjonijiet imwettqa ma’ istituzzjonijiet tal-UE, UNICEF, NGOs u mat-tfal. Il-Komunikazzjoni se 
jkun fiha wkoll evalwazzjoni tal-funzjonament tal-ħotlajns għal tfal nieqsa. 

Proposta għal Regolament dwar it-titjib 
tal-effiċjenza tal-infurzar tas-sentenzi fl-
Unjoni Ewropea: Il-qbid tal-kontijiet tal-
bank 

Leġiżlattiva Għandha l-għan li tiffaċilita l-irkupru tal-klejms tad-dejn min-negozji u ċ-ċittadini. Partikolarment fis-
sitwazzjoni attwali fejn l-aċċess għall-kapital hu limitat, infurzar rapidu tal-kljems jista’ jkun essenzjali għas-
sopravivenza tan-negozju. Għandna bżonn intejbu l-ġbir ta’ djun transkonfinali, għax preżentement iżjed 
minn 60% tad-dejn transkonfinali jibqa’ mhux miksub fis-suq intern. 

Proposta leġiżlattiva dwar reġim 
komprensiv għall-kisba tal-provi fi 
kwistjonijiet kriminali fuq il-bażi tal-
prinċipju tal-għarfien reċiproku u li tkopri 
t-tipi kollha ta’ provi 

Leġiżlattiva Dan il-mudell ġdid jista’ jkollu skop usa’ u għandu jkopri tipi differenti ta’ provi kemm jista’ jkun possibbli, 
filwaqt li jiġu kkunsidrati l-miżuri kkonċernati 

Proposta leġiżlattiva għall-introduzzjoni 
ta’ standards komuni għall-ġbir tal-provi fi 
kwistjonijiet kriminali sabiex jiżguraw l-
ammissibbiltà tagħhom 

leġiżlattiva Ir-regoli eżistenti indirizzati biex jiżguraw l-ammissibbiltà ta’ provi miksuba minn Stat Membru ieħor 
japproċċaw biss il-kwistjoni indirettament għax ma jistabbilixxux standards komuni għall-ġbir tal-provi. 
Hemm riskju li l-iskambju tal-provi fi kwistjonijiet kriminali għandu jiffunzjona biss bejn l-Istati Membri bi 
standards nazzjonali simili għall-ġbir tal-provi. 

Direttiva dwar id-drittijiet u l-appoġġ għall-
vittmi tal-kriminalità 

Leġiżlattiva  Tiżviluppa strument legali komprensiv dwar il-protezzjoni tal-vittmi, billi tgħaqqad flimkien id-Direttiva dwar 
il-kumpens għall-vittimi u d-Deċiżjoni Kwadru dwar il-vittmi, fuq il-bażi ta' evalwazzjoni taż-żewġ strumenti. 

Green Paper dwar kwistjonijiet ta’ 
detenzjoni 

Mhux leġiżlattiva Green Paper li tirrifletti fuq metodi biex tissaħħaħ il-fiduċja reċiproka u biex isir iżjed effiċjenti l-prinċipju ta’ 
għarfien reċiproku fil-qasam tad-detenzjoni. L-isforzi għall-promozzjoni tal-iskambju tal-aħjar prattiċi u l-
implimentazzjoni tar-Regoli dwar il-Ħabsijiet Ewropej, approvati mill-Kunsill tal-Ewropa għandhom jiġu 
appoġġjati.  

Proposta leġiżlattiva dwar Pariri Legali u 
Għajnuna Legali 

Leġiżlattiva Drittijiet proċedurali – miżura C Persuni suspettati u akkużati fi proċeduri kriminali ma jirċivux aċċess xieraq 
għal pariri legali li huma (parzjalment) ħielsa minn tariffi fejn hu meħtieġ għax id-dispożizzjonijiet dwar l-
għajnuna legali jvarjaw b’mod sinifikanti bejn l-Istati Membri.  

Reviżjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 
90/314/KEE dwar Pakketti tal-Ivvjaġġar, 
il-pakketti ta’ vaganzi u pakketti ta’ turs 

Leġiżlattiva Id-Direttiva m’għadhiex tipprovdi protezzjoni xierqa għal konsumaturi li jmorru vaganza; lanqas ma tipprovdi 
ċertezza legali għan-negozji. Minħabba l-armonizzazzjoni minima tad-Direttiva, il-frammentazzjoni legali fl-
Istati Membri hi sinifikanti, u tikkawża spejjeż ta' konformità għal negozju ħerqana li jagħmlu negozju 
transkonfinali u tista' tikkawża wkoll ħsara għal konsumaturi li jippruvaw ifittxu d-drittijiet legali tagħhom 
f’kuntest transkonfinali. 

Proposta leġiżlattiva dwar s-sistema 
ECRIS-TCN li tirrigwarda ċittadini ta’ terzi 
pajjiżi li jinstabu ħajta 

Leġiżlattiva Għall-ħolqien ta’ indiċi komuni u sistema ta’ hit/no hit li tippermetti lill-awtorità ċentrali tar-rekords kriminali 
ta’ kull Stat Membru li malajr isir jaf jekk ċittadin ta' pajjiż terz kienx qabel instab ħati u f'liema Stati Membri 
oħra.  

Proposta leġiżlattiva dwar it-titjib ta’ 
kumpens finanzjarju ta’ protezzjoni 
konsulari f’sitwazzjonijiet ta’ kriżi 

Leġiżlattiva Il-Pjan ta’ Azzjoni tal-Kummissjoni 2007-2009 dwar il-provvista ta’ protezzjoni konsulari effettiva f’pajjiżi terzi 
ddikjara li l-mekkaniżmi tal-koordinazzjoni fil-qasam tal-assistenza konsulari jistgħu jittejbu. Issuġġerixxa li 
tiġi eżaminata l-possibbiltà tat-twaqqif ta’ sistema ta’ kumpens għal sitwazzjonijiet ta’ kriżi bejn l-Istati 
Membri. 

Proposta leġiżlattiva li temenda d- Leġiżlattiva Kwalunkwe ċittadin tal-UE li jinsab f’pajjiż terz fejn l-Istat Membru tiegħu mhuwiex rappreżentant, hu intitolat 
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Deċiżjoni 1995/553/KE li timplimenta d-
dritt għal protezzjoni konsulari 

li jirċievi assistenza konsulari mill-ambaxxati jew konsulati ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor taħt l-istess 
kundizzjonijiet bħaċ-ċittadini tiegħu. Il-Kummissjoni għandha l-għan li tassisti lill-Istati Membri b'dan il-
kompitu billi tipproponi miżuri konkreti li għandhom l-għan li jiżguraw li ċ-ċttadini kollha tal-UE jkunu 
infurmati bid-drittijiet tagħhom u li l-ambitu tal-protezzjoni jiġi ċċarat. Taħt it-Trattat ta’ Liżbona, il-
Kummissjoni tista’ tibda proposti leġiżlattivi biex tiffaċilita din il-protezzjoni.  

Emenda għad-Direttiva dwar il-prattiċi 
kummerċjali inġusti  

Leġiżlattiva Modernizzazzjoni tad-Direttiva dwar prattiċi kummerċjali min-negozju għall-konsumatur mhux ġusti.  

Komunikazzjoni dwar id-dritt kontra r-
razziżmu u l-ksenofobija 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni għandha tippreżenta approċċ komuni biex timmobilizza aħjar u timmassimizza l-
istrumenti legali u finanzjarji eżistenti sabiex jaffrontaw ir-razziżmu, il-ksenofobija u d-diskriminazzjoni. 

Proposta għal Regolament dwar Eurojust Leġiżlattiva Tipprovdi l-Eurojust bis-setgħat sabiex b’mod dirett jibdew l-investigazzjonijiet, biex l-istruttura interna 
tagħha ssir iżjed effiċjenti u tinvolvi l-Parlament Ewropew u l-Parlamenti nazzjonali fl-evalwazzjoni tal-
attivitajiet tal-Eurojust, skont l-Art. 85 TFUE.  

Komunikazzjoni dwar it-twaqqif tal-
Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew 
(EPPO) mill-Eurojust 

Mhux leġiżlattiva Possibbiltà li jingħataw iżjed setgħat lill-membru nazzjonali tal-Eurojust, rinfurzar tas-setgħat tal-Kulleġġ tal-
Eurojust jew it-twaqqif tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew. 

Proposta leġiżlattiva dwar l-għarfien 
reċiproku tal-effetti ta’ ċerti dokumenti tal-
istat ċivili  

Leġiżlattiva Segwitu għall-Green Paper dwar iċ-ċirkolazzjoni ħielsa tad-dokumenti, dokumenti tal-istat ċivili, atti 
awtentiċi u s-simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni.  

Proposta leġiżlattiva għall-eżenzjoni tal-
formalitajiet għal-legalizzazzjoni tad-
dokumenti bejn l-Istati Membri 

Leġiżlattiva Segwitu għall-Green Paper dwar iċ-ċirkolazzjoni ħielsa tad-dokumenti, dokumenti tal-istat ċivili, atti 
awtentiċi u s-simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni. 

Affarijiet Marittimi u Sajd 
Proposti dwar ir-riforma tal-Politika 
Komuni dwar is-Sajd 
 

Leġiżlattiva Il-pakkett ta’ riforma tas-CFP għandu jkun fih il-proposti li ġejjin: 
- proposta għal regolament bażiku ġdid għas-CFP, inkluża l-akkwakultura; 
- proposta għal regolament ġdid dwar l-Organizzazzjoni tas-Suq Komuni; 
- proposti għad-dimensjoni finanzjarja tas-CFP ġdid; 
- miżuri tekniċi. 

Regolamenti dwar l-opportunitajiet tas-
sajd 2011: 
 

Leġiżlattiva Diversi regolamenti li jkopru speċi tal-Baħar Baltiku, il-Baħar l-Iswed, żoni oħra fl-Atlantiku u l-Baħar tat-
Tramuntana u tal-baħar fond għas-snin 2001-2010. Dawn ir-regolamenti kollha għandhom ikunu preċeduti 
minn Komunikazzjoni lill-Kunsill.  

Regolamenti dwar ġestjoni multiannwali 
jew pjanijiet ta’ rkupru għal speċi 
magħżula bħal salamun fil-Baħar Baltiku, 
tonn bluefin, bakkaljaw, aringa fil-Baħar 
Ċeltiku, merlozz southern u nephrops  

Leġiżlattiva Fir-rigward tal-bakkaljaw, aringa, merlozz southern u nephrops, il-pjanijiet ġodda proposti għandhom 
jipprovdu i.a. għat-twaqqif ta' TACs kull sena b'mod li jintlaħaq l-għan li dan l-istokk jiġi esplojtat skont il-
produzzjoni sostenibbli massima. Fir-rigward tat-tonn bluefin, il-pjan ta’ rkupru attwali għandu jiġi emendat 
fid-dawl tar-riżultat tan-negozjati ICCAT 2009. 

MARINE KNOWLEDGE 2020: dejta 
marittima u osservazzjoni għal tkabbir 
intelliġenti. 

Mhux leġiżlattiva Fil-preżent, ir-responsabbiltà għall-ġbir tad-dejta dwar l-ibħra u l-oċeani Ewropej hi frammentata bejn 
organizzazzjonijiet reġjonali, nazzjonali, pubbliċi u privati li jiġbru d-dejta dwar ilmijiet tal-oċean u kostali 
miftuħa, territorjali u ġurisdizzjonali. Il-pjan ta’ azzjoni tan-Netwerk Ewropew tal-Osservazzjoni Marina u d-
Dejta għandu jfassal sett ta’ passi li jippermettu lill-operaturi pubbliċi u privati biex jipprovdu servizzi aħjar.  

Regolament tal-PE u tal-Kunsill li 
jikkonċerna t-twaqqif ta’ programm għal 
appoġġ ta’ iżjed żviluppi lejn IMP 

Leġiżlattiva L-għan li għandu jintlaħaq mir-Regolament propost hu li jiġi żgurat tisħiħ finanzjarju modest kontinwu għal 
iżjed promozzjoni tal-iżvilupp u implimentazzjoni tal-Politika Marittima Integrata fiż-żmien li fadal tal-
Perspettiva Finanzjarja attwali matul il-perjodu 2011-2013.  
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Komunikazzjoni dwar il-qiegħ tal-baħar 
(Baħar tat-Tramuntana u l-Atlantiku) 

Mhux leġiżlattiva Preparazzjoni tal-inizjattivi għall-implimentazzjoni tal-politika marittima integrata fil-qigħan tal-Baħar tat-
Tramuntana u l-Atlantiku, wara komunikazzjonijiet simili li diġà ġew preparati fil-Mediterran, il-Baltiku u l-
Arktiku. 

Proposta għal Regolament tal-PE u l-
Kunsill li temenda r-Reg. 1288/2009 dwar 
miżuri tekniċi tranżitorji 

Leġiżlattiva Peress li l-Kunsill ta’ Novembru tal-2009 ma setax jaqbel dwar miżuri tekniċi permanenti fl-Atlantiku 
(COM(2008)324), ġie maqbul regolament dwar miżuri tekniċi tranżitorju li jiżguraw li miżuri tekniċi urġenti 
provduti fl-Anness III tar-Regolament Nru 43/2009 għal TAC u kwota jibqgħu japplikaw sa mill-01.01.2010 'il 
quddiem. L-emenda proposta għar-regolament tranżitorju għandha l-għan li testendi l-validità tagħha għal 
18-il xahar ieħor.  

Regolament tal-PE u l-Kunsill li jemenda 
r-Regolament (KE) Nru 1185/2003 dwar 
it-Tneħħija tax-xewka tal-Klieb il-Baħar 

Leġiżlattiva Possibbiltà waħda hi li jiġi emendat il-proporzjon biex ikun jippermetti għal 5% tal-piż tax-xewka relattiv mal-
piż ħaj (qabel l-ipproċessar) tal-qabda tal-klieb il-baħar sabiex fl-ebda każ il-piż tax-xewka ma jkun jeċċedi 
5% tal-piż irtokkat (mingħajr il-ġewwieni u r-ras) tal-qabda tal-kelb il-baħar. Possibbiltà oħra tkun li tiġi 
implimentata politika ta’ “xewka inkluża” fejn ix-xewka tibqa' mwaħħla mal-ġisem. 

Komunikazzjoni dwar Pjan tal-Komunità 
ta' azzjoni għat-tnaqqis ta’ qabdiet 
inċidentali ta’ għasafar tal-baħar fit-
tagħmir tas-sajd  
 

Mhux leġiżlattiva Fil-metodi ta’ kif għandhom jiġu integrati r-rekwiżiti tal-protezzjoni ambjentali fil-Politika Komuni dwar is-
Sajd, wieħed mill-għanijiet tal-Komunità hu li jittejbu l-metodi tas-sajd bl-għan li jitnaqqsu l-qabdiet 
inċidentali u mhux mixtieqa, u l-impatti fuq l-ambjent marittimu.  

Regolament tal-PE u l-Kunsill dwar pjan 
ta' ġestjoni għal stokks pelaġiċi fil-Baħar 
Baltiku 

leġiżlattiv Ir-Regolament għandu l-għan li jistabbilixxi qafas tal-ġestjoni fuq perjodu ta’ żmien twil fil-Baħar Baltiku. 
Għandu jistabbilixxi għanijiet u miri ta’ ġestjoni ta’ stokk fuq perjodu ta’ żmien twil u jkun fih xi 
dispożizzjonijiet speċifiċi meħtieġa biex jintlaħaq dak l-għan. 

Regolament tal-PE u l-Kunsill li jirrevedi 
r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1098/2007 dwar il-pjan multiannwali 
għall-merluzz Baltiku 

Leġiżlattiv Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1098/2007 jipprovdi li l-miżuri ta' ġestjoni għandhom ikunu evalwati fl-
2010 u possibilment jiġu riveduti jekk l-evalwazzjoni titlob hekk.  

Regolament tal-PE u l-Kunsill li 
jistabbilixxi pjan ta’ ġestjoni fuq perjodu 
ta’ żmien twil għal lingwata u barbun tat-
tbajja’ fil-Baħar tat-Tramuntana 

Leġiżlattiva Ir-Regolament għandu l-intenzjoni li jirrevedi l-qafas ta’ ġestjoni fuq perjodu ta’ żmien twil għal sajd ta' 
lingwata u barbun tat-tbajja’ fil-Baħar tat-Tramuntana, u li jiġu stabbiliti għanijiet u miri ta’ ġestjoni ta’ stokk 
fuq perjodu ta’ żmien twil, ibbażati fuq ir-riżultati miksuba mill-implimentazzjoni tal-pjan ta’ ġestjoni. 

Sorsi ġodda ta’ tkabbir mill-ibħra u l-
oċeani: Komunikazzjoni dwar "tkabbir 
blu" - viżjoni ġdida għal tkabbir sostenibbi 
f'reġjuni kostali u setturi marittimi 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni għandha tibni fuq studju li jesplora xenarji ta’ tkabbir futur għal reġjuni kostali u l-
ekonomija marittima, b’enfasi partikolari fuq l-effetti pożittivi fuq l-impjieg.  

Komunikazzjoni fuq l-implikazzjonijiet 
finanzjarji għall-integrazzjoni tas-
sorveljanza marittima 

Mhux leġiżlattiva Il-Kummissjoni ġiet mitluba tidentifika l-implifikazzjonijiet finanzjarji għall-ħolqien ta’ Ambjent Komuni tal-
Qsim tal-Informazzjoni. 

Politika Reġjonali 
Proposti leġiżlattivi dwar il-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR),) u l-Fond ta’ Koeżjoni (CF) 

Leġiżlattiva Għandhom jiġu adattati / mibdula regolamenti skont il-prijoritajiet tal-UE u bl-għan li tiġi adattata l-
implimentazzjoni tal-politika ta’ koeżjoni għall-perjodu ta’ programmar 2014-2020. Għandhom ikunu 
akkompanjati minn linji gwida strateġiċi ġodda tal-UE dwar il-koeżjoni għall-perjodu ta' wara l-2013. 

Rapport strateġiku dwar il-Politika ta’ 
Koeżjoni fl-UE 2010 – Komunikazzjoni 
dwar l-implimentazzjoni tal-Istati Membri 
ta’ programmi ta’ politika tal-koeżjoni 

Mhux leġiżlattiva Biex jitqassru s-27 rapport strateġiku nazzjonali dwar il-kontribuzzjoni għall-għanijiet tal-politika ta’ koeżjoni, 
il-kompiti tal-fondi u l-implimentazzjoni tal-għanijiet tal-linji gwida strateġiċi tal-Komunità, l-oqsfa ta’ referenzi 
strateġiċi nazzjonali u l-Linji gwida Integrati għal Tkabbir u Impjiegi. 



 

MT 28   MT 

2007-2013 
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Komunikazzjoni dwar ir-“Rinfurzar tal-
kontribuzzjoni tal-Politika ta’ Koeżjoni 
għall-iżvilupp sostenibbli tar-reġjuni tal-
UE u l-implimentazzjoni ta’ Ewropa 2020” 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni għandha tipprovdi gwida tal-politika dwar kif għandhom jiġu allinjati l-għanijiet ta’ Politika 
ta’ Koeżjoni fil-qasam tal-iżvilupp sostenibbli mal-viżjoni Ewropa 2020 f'termini tal-promozzjoni ta' ekonomija 
iżjed effiċjenti fir-riżorsi, iżjed ambjentali u iżjed kompetittiva.  

Komunikazzjoni dwar ir-'Rinfurzar tal-
kontribuzzjoni tal-Politika ta’ Koeżjoni 
għall-iżvilupp ta’ ekonomija bbażata fuq l-
għarfien u l-innovazzjoni reġjonali u l-
implimentazzjoni ta’ Ewropa 2020’ 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni għandha tipprovdi gwida ta’ politika dwar kif għandhom jiġi allinjati l-għanijiet tal-Politika 
ta’ Koeżjoni mal-viżjoni Ewropa 2020 fil-qasam tat-tkabbir intelliġenti f’termini tal-iżvilupp tal-ekonomija 
reġjonali bbażati fuq l-għarfien u l-innovazzjoni.  

Strateġija tal-UE għar-reġjun ta’ Danubju Mhux leġiżlattiva Il-Kunsill Ewropew ta’ Ġunju 2009 stieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta strateġija tal-UE għar-reġjun ta’ 
Danubju qabel Diċembru 2010. 

Riċerka u innovazzjoni 
Komunikazzjoni lejn Ewropa Effiċjenti 
fir-Riżorsi u Bijo-ekonomika 
Sostenibbli Għaqlija 

Komunikazzjoni L-għan hu li jiġu mobilizzati r-riċerka, l-innovazzjoni u l-edukazzjoni għall-identifikazzjoni u l-faċilitazzjoni tat-
triq Lejn Ewropa Effiċjenti fir-Riżorsi u li tipprovdi viżjoni u pjan ta’ azzjoni għal Bijoekonomija Ewropea 
sostenibbli u innovattiva. Il-Komunikazzjoni għandha tindirizza l-qafas ta’ politika u azzjonijiet konkreti li 
jikkontribwixxu għall-“Unjoni tal-Innovazzjoni” kif stabbiliti fl-Istrateġija Ewropa 2020 u li jiġu identifikati 
aġendi strateġiċi, modalitajiet għat-twettiq tagħhom u sistemi tas-sorveljanza li jiżguraw il-progress. 

Proposta tal-Kummissjoni għat-8 
Programm Qafas  

Leġiżlattiva Din il-proposta tirrigwarda l-Programm Qafas TFUE għal fondi ta’ riċerka għall-perjodu 2014-2020. Il-
proposta, li fiha l-orjentazzjonijiet ewlenin, għandha tingħata iżjed dettall f’sett ta’ proposti għal programmi 
speċifiċi u regoli ta’ parteċipazzjoni. 

Proposti tal-Kummissjoni għat-8 
Programm Qafas tal-KEEA 

Leġiżlattiva Din il-proposta tirrigwarda l-Programm Qafas tal-KEEA għal fondi ta’ riċerka għall-perjodu 2014-2018. Il-
proposta, li fiha l-orjentazzjonijiet ewlenin, għandha tingħata iżjed dettall f’sett ta’ proposti għal programmi 
speċifiċi u regoli għall-parteċipazzjoni. 

(**) Proposta għal Rakkomandazzjoni tal-
Kunsill dwar il-Programmar Konġunt 
dwar l-“Agrikoltura, is-sigurtà tal-ikel, u l-
bidla fil-klima"  

Mhux leġiżlattiva Kif indikat fl-Ewropa 2020, il-Kummissjoni għandha taħdem biex tlesti ż–Żona ta’ Riċerka Ewropea (ŻER) 
b’mod partikolari billi jittejjeb il-programmar konġunt mal-Istati Membri. It-tema relatata mas-sigurtà tal-ikel u 
l-impatt tal-bidla fil-klima fuq l-agrikoltura ġiet identifikata bħala sfida ewlenija fis-soċjetà għall-Ewropa li 
jeħtieġ li tiġi indirizzata permezz ta’ Inizjattiva ta’ Programmar Konġunt. 

(**) Proposta għal rakkomandazzjoni tal-
Kunsill dwar Programmar Konġunt dwar 
“Is-saħħa, l-ikel u l-prevenzjoni ta’ mard 
relatat mad-dietà" 

Mhux leġiżlattiva It-tema relatata mas-Saħħa, l-ikel u l-prevenzjoni ta’ mard relatat mad-dietà ġiet identifikata bħala sfida 
ewlenija fis-soċjetà għall-Ewropa li jeħtieġ li tiġi indirizzata permezz ta’ Inizjattiva ta’ Programmar Konġunt.  

(**) Proposta għal rakkomandazzjoni tal-
Kunsill dwar Programmar Konġunt dwar 
“Wirt kulturali, bidla fil-klima, u sigurtà”  

Mhux leġiżlattiva Din l-Inizjattiva ta’ Programmar Konġunt għandha tiżgura li l-Istati Membri Ewropej jimmassimizzaw u 
jisfruttaw il-massa kritika kkombinata tagħhom billi jikkoordinaw l-isforzi tagħhom. L-għanijiet ewlenin huma 
l-istudju tal-impatt tal-bidliet ambjentali fuq il-wirt kulturali, l-iżvilupp ta’ miżuri għall-protezzjoni u s-sigurtà 
tal-wirt kulturali u l-implimentazzjoni tal-iżvilupp sostenibbli għall-wirt kulturali. 

Proposta li tikkonċerna l-programm 
Qafas tal-KEEA għal attivitajiet ta’ riċerka 
nukleari u taħriġ (inklużi ITER). 
 
Deċiżjoni li tikkonċerna l-programm 
speċifiku għal azzjonijiet indiretti 
 
Regolament li jistabbilixxi r-regoli għall-

Leġiżlattiva L-għanijiet tal-leġiżlazzjoni proposta – li tkopri l-2012 u 2013 - għandhom ikomplu l-attivitajiet ippjanati fd-
deċiżjonijiet KEEA FP7 adottati fl-2006 u għall-appoġġ tal-fażi tal-bini ta’ ITER filwaqat li jiġu kkunsidrati l-
bżonnijiet baġitarji ġodda.  
 
Ir-regoli għall-parteċipazzjoni jipprovdu qafas komprensiv li jiżguraw l-implimentazzjoni effiċjenti ta’ 
Programm Qafas tal-KEEA, filwaqt li jiġi kkunsidrat il-bżonn għal aċċess faċli għall-parteċipanti kollha 
permezz ta’ proċeduri simplifikati.  
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parteċipazzjoni u t-tixrid tar-riżultati ta’ 
riċerka 
Komunikazzjoni dwar pjan ta’ azzjoni 
predominanti għall-iżvilupp taż-ŻER 

Mhux leġiżlattiva Din il-komunikazzjoni se tiddefinixxi l-passi għall-implimentazzjoni ta’ pjan ta’ Riċerka u Innovazzjoni. Din se 
tkun konnessa wkoll mal-preparazzjoni tat-8 Programm Qafas. 

Reviżjoni ta’ nofs it-terminu tas-7 
Programm Qafas 

Mhux leġiżlattiva Ir-reviżjoni għandha tfassal lezzjonijiet li għandhom jitqiesu fil-preparazzjoni tat-8 Programm Qafas li 
għandu jiġi propost fl-2011. 

Servizzi ta’ interess ġenerali 
Komunikazzjoni dwar qafas ta’ kwalità 
għal servizzi ta’ interess ġenerali 

Mhux leġiżlattiva Din l-inizjattiva għandha tibni fuq il-Protokoll anness mat-Trattat ta’ Liżbona 

Reviżjoni tal-Pakkett ta' Servizzi ta' 
Interess Ġenerali tal-2005  
 

Mhux leġiżlattiva It-test qafas jiskadi f’Novembru 2011. L-għan tar-reviżjoni se jkun li jiġu aġġustati r-regoli fid-dawl tar-
rapport ta' evalwazzjoni li għandu jitlesta fl-2010. Din l-inizjattiva għandha titqies fil-kuntest tat-twaqqif ta' 
qafas ta' kwalità għas-servizzi pubbliċi u soċjali kif stabbiliti fil-linji gwida politiċi tal-President 

Rapport ta’ evalwazzjoni dwar il-Pakkett 
ta’ Servizzi ta’ Interess Ġenerali tal-2005 
 

Mhux leġiżlattiva Dan ir-rapport għandu jiġi preparat fuq il-bażi ta’ konsultazzjoni pubblika li għandha tiġi mnidija fil-ġimgħat li 
ġejjin. L-inizjattivi relatati ma’ servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali għandhom jitqiesu fil-kuntest tat-
twaqqif ta’ qafas ta’ kwalità għas-servizzi pubbliċi u soċjali. 

Regolazzjoni intelliġenti 
Komunikazzjoni dwar regolazzjoni 
intelliġenti 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni għandha tippreżenta l-prijoritajiet ta' din il-Kummissjoni għal regolazzjoni intelliġenti li 
jkopru azzjonijiet li jissimplifikaw leġiżlazzjoni eżistenti u jnaqqsu l-piżijet amministrattivi; l-iżvilupp ta’ 
approċċ iżjed sistematiku biex jiġi evalwat sa fejn il-leġiżlazzjoni u l-politika laħqu l-għanijiet tagħhom; u l-
użu tal-evalwazzjonijiet tal-impatt biex tiġi żgurata l-kwalità tal-proposti ġodda.  

Deċiżjoni tal-Kunsill dwar klawsola ta’ 
Solidarjetà (proposta li għandha tingħata 
flimkien ma’ HR/VP) 

Leġiżlattiva Implimetazzjoni tad-dispożizzjoni fl-Art. 222 (3) TFUE li tirrikedji li l-arranġamenti għall-implimentazzjoni 
mill-Unjoni tal-klawsola ta' solidarjetà għandha tiġi definita b’deċiżjoni adottata mill-Kunsill li jaġixxi fuq 
proposta konġunta mill-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli għall-Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà 

Tassazzjoni u Unjoni Doganali  
Komunikazzjoni dwar l-istrateġija tal-
VAT fil-futur 

 L-għan tal-komunikazzjoni se jkun li jidentifika azzjonijiet li jistgħu jnaqqsu l-piż amministrattiv, jikkombattu l-
frodi, jimmodernizzaw u jissimplifikaw is-sistema attwali. 

Komunikazzjoni dwar it-Taxxa u l-Iżvilupp 
Kooperazzjoni ma’ Pajjiżi li qed 
Jiżviluppaw dwar il-Promozzjoni ta’ 
Governanza Tajba fi Kwistjonijiet ta’ 
Taxxa 

Mhux leġiżlattiva Il-komunikazzjoni tippromwovi l-prinċipju ta’ governanza tajba tat-taxxa u tappoġġja l-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw fil-ġlieda tagħhom kontra l-evażjoni tat-taxxa u prattiċi oħra tat-taxxa li jagħmlu l-ħsara. 
Tipproponi wkoll li tissaħħaħ it-taxxa u l-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi f’dawn il-pajjiżi. 

Reviżjoni tad-Direttiva dwar it-
Tassazzjoni tal-Enerġija 

Leġiżlattiva Fil-kuntest tal-Istrateġija Ewropa 2020 u bħala kontribuzzjoni importanti għall-ġlieda kontra l-bidla fil-klima 
ul-iżgurar ta' ekonomija iżjed sostenibbli u effiċjenti fir-riżorsi, id-Direttiva riveduta se tikkumplementa s-
Sistema Ewropea tal-Kambju tal-Emissjonijiet u tintaxxa prodotti tal-enerġija bbażati fuq il-kontenut tal-
enerġija tagħhom u l-prestazzjoni tas-CO2 

Reviżjoni tar-Regolament li jikkonċerna l-
azzjoni tad-dwana kontra oġġetti 
suspettati li jiksru ċerti drittijiet ta’ 
proprjetà intellettwali.  

Leġiżlattiva L-għan hu li jiġu simplifikati l-proċeduri u ċċarati r-regoli 

Proposta għal rata standard minima ta’ 
VAT applikabbli mill-2011 ‘il quddiem.  

Leġiżlattiva Ir-rata standard minima ta’ VAT attwalment applikabbli għandha tintemm fil-31/12/2010 u se jiġi propost l-
estensjoni tal-livell attwali. 

Proposta dwar it-trattament tal-VAT ta’ Leġiżlattiva Il-proposta għandha l-għan li timmodernizza r-regoli tal-VAT eżistenti (ammont taxxabbli) applikabbli għal 
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vawċers (u skemi promozzjonali oħra) vawċers 
Green Paper dwar strateġija ġdida tal-
VAT 

Mhux leġiżlattiva Dokument ta’ konsultazzjoni dwar Strateġija ġdida tal-VAT li tiżgura l-adattament tagħha għal realtijiet 
ekonomiċi li qed jinbidlu u li jqisu notevolment żviluppi ġodda fit-teknoloġiji tal-IT (bl-għan li tiġi adottata 
Komunikazzjoni ta’ “strateġija ta’ VAT ġdida fit-2 nofs tal-2011). 

Komunikazzjoni dwar inizjattiva ta’ 
politika tat-tassazzjoni “Citizen's First” 
 

Mhux leġiżlattiva Fil-kuntest tat-tnidija mill-ġdid tas-Suq Uniku, l-għan hu li jiġu identifikati oqsma ta' interess għaċ-ċittadini 
(inkl. tassazzjoni doppja, pensjoni, it-tieni residenza, qligħ kapitali jew taxxa tad-dħul) għall-iżvilupp ta' 
inizjattivi ta' soft law.  

Komunikazzjoni dwar il-koordinazzjoni 
tat-taxxi tal-wirt 
 

Mhux leġiżlattiva Għall-promozzjoni tal-koordinazzjoni tat-tassazzjoni tal-wirt bejn l-Istati Membri tal-UE sabiex jiġu evitati 
tassazzjoni doppja u tassazzjoni mhux doppja f’sitwazzjonijiet transkonfinali. 

Proposta leġiżlattiva għal Bażi tat-Taxxa 
Korporattiva Konsolidata Komuni 
(CCCTB)  

Leġiżlattiva Il-proposta għandha l-għan li tagħmel ir-regoli tat-taxxa iżjed sempliċi, tnaqqas l-ispejjeż tal-konformità u 
tnaqqas l-ostakli tat-taxxa li l-kumpaniji attwalment isofru meta joperaw b’mod transkonfinali. 

Reviżjoni tad-Direttiva dwar it-tassazzjoni 
tal-interess u l-ħlas tar-royalties bejn 
kumpaniji assoċjati ta' Stati Membri 
differenti (verżjoni fformulata mill-ġdid) 

Leġiżlattiva Biex jiġi estiż l-ambitu tad-Direttiva permezz tat-tnaqqis tal-livell ta’ parteċipazzjoni, l-inklużjoni ta’ ishma 
indiretti u permezz tal-aġġornament tal-anness (tipi ta' kumpaniji). 

Kummerċ 
Proposta għal Regolament li japplika l-
iskema tas-Sistema Ġeneralizzata ta' 
Preferenzi (GSP) mill-1 ta’ Jannar 2014 

Leġiżlattiva Ir-Regolament il-ġdid għandu jirrevedi u jirfina l-GSP attwali biex jiżgura s-sempliċità u l-previdibbiltà tagħha 
kif ukoll il-massimizzazzjoni tal-appoġġ tagħha għal żvilupp sostenibbli u għall-pajjżi li qed jiżviluppaw l-iżjed 
fil-bżonn. 

Proposta għal Regolament li jistabbilixxi 
arranġamenti tranżitorji għal ftehim ta’ 
investiment internazzjonali bejn Stati 
Membri u pajjiżi terzi  

Leġiżlattiva Sa mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Liżbona, li jagħti lill-UE kompetenza esklussiva fuq l-investiment dirett 
barrani, l-eżistenza kontinwa tal-ftehim internazzjonali tal-Istati Membri relatat mal-investiment, u l-obbligi 
meħuda minnhom, setgħu jkunu soġġetti għal mistoqsijiet. L-għan hu li tiġi stabbilita ċertezza legali dwar l-
istat u l-validità tal-ftehim internazzjonali relatat mal-investiment konkluż bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi 
permezz tal-awtorizzazzjoni tal-kontinwazzjoni tal-validità ta' dan il-ftehim u billi jiġi stabbilit qafas 
proċedurali għan-negozjati u l-konklużjoni mill-Istati Membri ta' dan il-ftehim fil-futur.  

Komunikazzjoni dwar il-politika tal-
investiment tal-UE 
 

Mhux leġiżlattiva L-għan hu li jiġu stabbiliti linji vasti li fuqhom tiżviluppa l-politika tal-investiment tal-UE. Il-Komunikazzjoni 
għandha tinkludi toolbox vasta/kaxxa tal-kunċetti li tista’ tiffurma l-bażi għall-preżentazzjoni u d-diskussjoni 
ta' direttivi ta' negozjati ġodda għal negozjati ta' investiment fil-futur ma' pajjiżi terzi. 

Proposta għal Regolament li jtawwal il-
validità tal-iskema ta’ Sistema 
Ġeneralizzata ta' Preferenza (GSP) 
(Regolament ta’ rollover) 
 

Leġiżlattiva Prolongament tekniku tal-iskema attwali tal-preferenzi tat-tariffi ġeneralizzati (GSP), li jiżgura wkoll il-
kontinwità ta’ skemi sekondarji speċjali: GSP+ u EBA (Everything But Arms). Ir-Regolament propost li 
jemenda r-Regolament (KE) Nru 732/2008 jkopri biss dawk il-bidliet tekniċi li huma meħtieġa għall-
estensjoni tal-validità tal-GSP attwali sal-31 ta’ Diċembru 2013. Il-proposta ma tirrevedix l-eliġibilità tal-GSP 
tal-benefiċjarji attwali.  

Proposta għal regolament li jaġġusta t-
teħid tad-deċiżjonijiet fil-qasam tal-
politika tal-kummerċ fid-dawl tad-dħul fis-
seħħ tat-Trattat ta’ Liżbona 

Leġiżlattiva Ir-regolament “omnibus” tal-kummerċ għandu jittratta ċerti proċeduri speċifiċi tat-teħid tad-deċiżjoni fil-
qasam tal-politika tal-kummerċ, li qabel kienu eżentati mill-komitoloġija. 

Ftehim Kummerċjali dwar il-Ġlieda kontra 
l-Falsifikazzjoni (Deċiżjonijiet tal-Kunsill 
għall-awtorizzazzjoni tal-iffirmar u l-

Leġiżlattiva L-azzjoni tkun tikkonsisti fi proposta għal deċiżjoni li tawtorizza l-firma ta’ ftehim u proposta għal deċiżjoni 
dwar il-konklużjoni tal-ftehim. L-għan tan-negozjati ACTA hu li jiġi provdut qafas internazzjonali li jtejjeb l-
infurzar tal-liġijiet dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwal billi jittejbu l-istandards internazzjonali dwar 
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konklużjoni tal-ftehim)  x'azzjoni għandha tittieħed kontra ksur fuq skala kbira tal-IPR li spiss jitwettaq minn organizzazzjonijiet 
kriminali. 

Rapport dwar l-ostakli għall-kummerċ u l-
investiment 

Mhux leġiżlattiva L-għan hu li jiġu identifikati metodi għat-titjib tal-aċċess għas-suq u ambjent regolatorju għal kumpaniji fl-
UE. 

Trasport 
Pakkett ta’ trasport sostenibbli: 
Reviżjoni tal-linji gwida TEN-T 

Leġiżlattiva / Mhux 
leġiżlattiva 

Il-proposta leġiżlattiva li tirrevedi l-linji gwida TEN-T għandha tiffoka fuq netwerk ewlieni li jwiegħed l-ogħla 
livell ta’ kontribuzzjoni għall-għanijiet ewlenin tal-politika TEN-T. Għandha tkun akkompanjata b’rapport li 
jiddiskuti l-progress tal-proġetti ta’ prijorità TEN-T u l-politika TEN-T. 

Pakkett ta’ trasport sostenibbli: Pjan 
Strateġiku tat-Teknoloġija tat-Trasport 

Mhux leġiżlattiva L-STTP għandu jipprovdi qafas strateġiku għar-riċerka u żvilupp teknoloġiku u fattibbiltà , ibbażati fuq il-
bżonnijiet tal-politika u fuq viżjoni għal sistema integrata ta’ trasport effiċjenti u li ma jagħmilx ħsara lill-
ambjent fl-orizzont 2050.  

Pakkett tas-sigurtà: Komunikazzjoni lejn 
żona Ewropea tas-sigurtà fit-toroq: linji 
gwida strateġiċi għas-sigurtà fit-toroq sal-
2020 

Mhux leġiżlattiva Il-linji gwida strateġiċi għandhom jiddeskrivu l-azzjonijiet li jindirizzaw is-sigurtà fit-toroq b'mod integrat 
(imġiba tax-xufiera, sigurtà tal-vetturi u l-infrastrutturi) u f'diversi oqsma tal-politika (trasport, saħħa pubblika, 
riċerka, teknoloġiji ġodda, dimensjoni esterna tas-sigurtà tat-toroq).  

Rapport dwar Skaners tas-Sigurtà fl-
Ajruporti 
 

Mhux leġiżlattiva Ir-rapport għandu jevalwa l-implikazzjonijiet ta’ skaners tas-sigurtà fir-rigward tal-effiċjenza tagħhom iżda 
wkoll fir-rigward tar-riskji tas-saħħa, il-ksur tad-drittijiet fundamentali u l-privatezza.  

Komunikazzjoni dwar drittijiet tal-
passiġġieri 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni għandha tikkunsidra s-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-passiġġieri fil-modi tat-trasport kollha, li 
jinkorporaw riżultati ta’ konsultazzjonijiet pubbliċi, u għandha tevalwa jekk l-applikazzjoni tar-regoli attwali 
tal-UE tiżgurax protezzjoni xierqa tad-drittijiet tal-passiġġieri u għandha tidentifika oqsma possibbli għal 
iżjed azzjoni.  

Pakkett tas-suq intern: Riformulazzjoni 
tal-Ewwel Pakkett dwar il-Binarji 
ferrovjarji 

Leġiżlattiva Ir-riformulazzjoni għandha tiċċara dispożizzjonijiet eżistenti fl-ewwel pakkett tal-binarji ferrovjarji biex iżżid il-
preċiżjoni u/jew il-gwida għall-implimentazzjoni.  

Pakketti tal-ajruporti: Komunikazzjoni 
dwar il-politika tal-ajruporti, akkumpanjata 
minn proposti leġiżlattivi 

Leġiżlattiva / mhux 
leġiżlattiva 

Il-Komunikazzjoni għandha tiddiskuti l-istat ta’ ħidma fuq il-politika tal-ajruporti, tqis il-progress fl-
implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni ta' kapaċità u tindirizza l-bżonn għar-reviżjoni tar-Regolament dwar is-
slots u d-direttiva dwar ground handling.  

Pakkett tal-mobilità elettronika  Leġiżlattiva / Mhux 
leġiżlattiva 

Dan is-sett ta’ miżuri leġiżlattivi għandu jintroduċi l-skjerament ta’ teknoloġija ġdida f'diversi moduli ta' 
trasport b'appoġġ għal sistema ta' trasport effiċjenti u sostenibbli. Il-miżuri għandhom ikopru tikkettar tal-
ferrovija integrat, takografija diġitali, pedaġġ elettroniku, dejta marittima integrata eċċ..  

Pakkett dwar Aġenda Marittima Soċjali Leġiżlattiv / Mhux 
leġiżlattiv 

Għandu jiddiskuti diversi aspetti tal-“element uman” fit-trasport marittimu, l-iżjed notevolment it-taħriġ u ċ-
ċertifikazzjoni tal-baħħara (Komunikazzjoni dwar Aġenda Soċjali għal trasport marittimu, Proposta għal 
Direttiva dwar il-kontroll tal-applikazzjoni tal-Konvenzjoni ILO, Proposta għar-reviżjoni tad-Direttiva 
2008/106/KE dwar it-taħriġ tal-baħħara)  

Komunikazzjoni dwar is-suq tat-trasport 
tal-oġġetti bil-ferrovija 

Mhux leġiżlattiva Reviżjoni tal-funzjonament tas-suq intern fit-trasport ta’ oġġetti fit-toroq, inkluż kabotaġġ tat-toroq. 

Komunikazzjoni dwar l-aċċess għas-suq 
ferrovjarju 

Mhux leġiżlattiva Reviżjoni tal-organizzazzjoni tas-suq ferrovjarju, inkluż is-suq għal trasport tal-passiġġieri domestiċi 
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Anness III: lista ta’ inizjattivi ta’ simplifikazzjoni2 

Titolu Tip ta’ azzjoni ta’ 
simplifikazzjoni 

Skop u għanijiet Sena 

Emenda għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1276/2008 dwar il-
monitoraġġ permezz ta’ verifiki fiżiċi ta’ esportazzjonijiet ta’ prodotti agrikoli 
li qegħdin jirċievu rifużjonijiet jew ammonti oħra u r-Regolament (KE) Nru 
612/2009 li jistabbilixxi regoli komuni dettaljati għall-applikazzjoni tas-
sistema ta’ rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni ta’ prodotti agrikoli 

Reviżjoni Meta jitwettqu dawn il-verifiki, l-awtoritajiet jagħmlu 
kummenti miktuba bl-idejn fuq dokumenti tad-dwana. Hu 
diffiċli li dawn jaqraw u jinftiehmu. Informazzjoni standard 
permezz ta’ kodiċi diġitali għandha ssolvi din il-problema. 
Anness 1 se jieħu post in-numru 5. 

2010 

Pakkett ta' simplifikazzjoni li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1698/2005 dwar sostenn għall-iżvilupp rurali mill-FAEŻR u li jemenda r-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal 
skemi ta’ appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-Politika Agrikola Komuni 
(PAK) u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa, li jemenda r-
Regolamenti Nru 1290/2005, 247/206. 378/2007 u li jħassar ir-Regolament 
(KE) Nru 1782/2003 

Reviżjoni L-għan: li jitnaqqas il-piż amministrattiv tal-kontrolli tal-
kundizzjonalità: li jiġu simplifikati l-istqarrijiet taż-żona; li 
jitnaqqas in-numru ta’ rapporti tal-Istati Membri dwar l-
Iżvilupp Rurali; li jiġu introdotti limiti ta’ żmien għall-ħlas 
għal ċerti miżuri, u li jiġu allinjati r-regolamenti ma’ setgħat 
delegati u tal-implimentazzjoni taħt it-TFUE.  

2010 

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill bl-għan li jħassar il-
proċedura ta’ approvazzjoni għal skema ta’ tikkettar volontarju taċ-ċanga 

Reviżjoni/Tħassir L-għan hu li jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-
approvazzjoni ta’ tikketti volontarji taċ-ċanga. Dan jirrikjedi 
emenda tar-Regolament 1760/2000.  

2010 

Regolament tal-Kummissjoni li jistabbilixxi regoli (ġodda) tad-distribuzzjoni 
tal-ikel għall-iżjed persuni fil-bżonn fil-Komunità 

Reviżjoni L-għan hu li jiġu provduti regoli tal-implimentazzjoni iżjed 
ċari, sempliċi u effettivi għad-distribuzzjoni tal-ikel lill-iżjed 
persuni fil-bżonn fil-Komunità. 

2010 

Inizjattiva tal-Komunità dwar problemi muskuloskeletali relatati max-xogħol Riformulazzjoni  L-għan hu li jiġu integrati fi strument leġiżlattiv wieħed id-
dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà 
tal-ħaddiema mir-riskji ta’ problemi muskoloskeletali fuq il-
post tax-xogħol.  

2011 

Reviżjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2003/72/KE tat-22 ta’ Lulju 2003 li 
tissupplimenta l-Istatut għal Soċjetà Kooperattiva Ewropea f’dak li 
jirrigwarda l-involviment tal-impjegati u tad-Direttiva tal-Kunsill 2001/86/KE 
tat-8 t’Ottubru 2001 li tissupplimenta l-Istatut għal kumpanija Ewropea 
f’dak li jirrigwarda l-involviment tal-impjegati 

Reviżjoni L-għan hu li tiġi eżaminata s-simplifikazzjoni possibbli tad-
dispożizzjonijiet dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-
impjegati ladarba r-rapport sħiħ ta’ evalwazzjoni dwar ir-
Regolament (KE) Nru 1435/2003 (Statut tas-Soċjetà 
Kooperattiva Ewropea) ikun tlesta fl-2011. 

2011/12 

Proposta għal Regolament li jistabbilixxi sistema tal-Komunità għal 
Reġistrazzjoni ta’ ġarriera ta’ materjali radjuattivi 

Riformulazzjoni  Biex jiġi kodifikat u ssimplifikat il-qafas regolatorju tal-
Komunità għal trasport iżjed sigur u trasparenti ta’ materjali 
radjuattivi.  

2010 

Riformulazzjoni ta’ leġiżlazzjoni bażika ta’ standards tas-sigurtà fil-qasam 
tal-protezzjoni mir-radjazzjoni 

  L-għan hu li jiġu formulati mill-ġdid 10 atti f’Direttiva waħda 
li tistabbilixxi l-istandards tas-sigurtà bażiċi għall-
protezzjoni kontra l-perikli li jfeġġu mill-espożizzjoni għal 

2011 

                                                 
2 Many of these items have administrative burden reduction objectives 
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radjazzjoni tal-jonizzazzjoni, u li jiġu aġġornati skont ir-
Rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Internazzjonali 
dwar il-protezzjoni Radjoloġika (ICRP). 

Reviżjoni ta' Rakkomandazzjoni dwar konsegwenzi radjoloġiċi Reviżjoni L-għan hu li tiġi ċċarata, simplifikata u mtejba r-
Rakkomandazzjoni li tapplika l-Artikolu 37, li permezz 
tagħha l-Kummissjoni tagħti opinjonijiet dwar l-
implimentazzjoni ta’ pjanijiet li jwasslu għal ħruġ ta’ 
effluwenti radjuattivi li jista’ jkollhom konsegwenzi 
radjuloġiċi għal Stati Membri tal-madwar. 

2010 

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi qafas għall-approvazzjoni ta’ vetturi bil-mutur tal-kategorija-L, u 
ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati intiżi għal dawn il-vetturi 

Tħassir  L-għan hu li jitnaqqas ix-xogħol amministrattiv għall-
Industrija, il-leġiżlaturi tal-UE u Nazzjonali u Awtoritajiet tal-
Approvazzjoni tat-Tip. 

2010 

Regolament relatat mal-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi agrikolu u tal-
forestrija (tħassir ta’ 24 Direttiva) 

Tħassir  Il-proposta se tħassar 24 Direttiva u tibdilhom 
b’Regolament wieħed.  

2010 

Direttiva tal-Kummissjoni li temenda, għall-finijiet tal-adattament tagħhom 
għall-progress tekniku, id-Direttivi tal-Kunsill 80/720/KEE, 86/298/KEE, 
86/415/KEE u 87/402/KEE u d-Direttivi 2000/25/KE u 2003/37/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill relatati mal-approvazzjoni tat-tip ta’ 
trakters agrikoli jew tal-forestrija 

Reviżjoni Il-proposta se temenda 6 Direttivi dwar trakters agrikoli 
biex tiċċara u ttejjeb ir-rekwiżiti tekniċi 

2010 

Direttiva 94/25/KE relatata mal-inġenji rikreattivi   L-għan hu li jittejbu l-emissjonijiet tal-istorbju u l-egżost tal-
inġenji rikreattivi u għall-protezzjoni aħjar tas-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent filwaqt li jiġu limitati l-ispejjeż tal-
konformità li jirriżultaw minn standards ta’ emissjonijiet 
differenti f’ġurisdizzjonijiet differenti. Id-Direttiva għandha 
tiġi allinjata mal-qafas leġiżlattiv Ġdid (Deċiżjoni 
768/2008/KE) 

2010 

Direttiva 97/68/KE dwar l-emissjonijiet tal-pollutanti fil-forma ta’ gass u tal-
partikulati ta’ makkinarju mobbli mhux fit-toroq 

  Il-proposta għandha tissimplifika r-regoli għall-marketing 
ta’ makkinarju mobbli mhux fit-toroq, inklużi l-
approvazzjoni tat-tip, u l-allinjament tagħha mal-qafas 
Leġiżlattiv Ġdid (Deċiżjoni 768/2008/KE) 

2010 

Direttiva 2000/14/KE dwar l-emissjonijiet tal-istorbju fl-ambjent permezz ta’ 
tagħmir użat barra 

  Il-proposta se tissimplifika l-operat tad-Direttiva, tirrevedi l-
proċeduri tal-evalwazzjoni tal-konformità tagħha, u ttejjeb 
is-sorveljanza fis-suq. Id-Direttiva se tkun allinjata mal-
qafas leġiżlattiv Ġdid (Deċiżjoni 768/2008/KE) 

2010 

Direttiva 1999/5/KE dwar tagħmir terminali tar-rajdu u tat-
telekomunikazzjonijiet  

  Ir-reviżjoni għandha l-għan li tissostitwixxi ħafna 
dispożizzjonijiet mhux prattiċi u ineffettivi mil-lat ta’ 
amministrazzjoni permezz ta’ mezzi elettroniċi iżjed 
moderni, u li tiffoka fuq infurzar u għodod aħjar għal 
amministrazzjonijiet nazzjonali. 

2010 
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Fertilizzanti - Abbozz ta’ Regolament tal-Kummissjoni li temenda r-
Regolament (KE) Nru 2003/2003 li għandu x’jaqsam mal-fertilizzanti għall-
finijiet tal-adattament tal-Annessi I u IV magħhom għal progress tekniku  

 Reviżjoni L-għan hu li jiġi emendat l-Anness IV tar-Regolament biex 
jiġi żgurat li l-Istandards CEN jistgħu jintużaw bħala 
referenza għal kontrolli uffiċjali.  

2011 

Direttiva 2003/105/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ 
Diċembru 2003 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE dwar il-kontroll 
ta’ perikli ta’ aċċidenti kbar li jinvolvu sustanzi perikolużi  

  Id-dispożizzjonijiet għandhom jiġu simplifikati biex 
jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi, notevolment fir-rigward 
tal-obbligi tar-rappurtaġġ. 

2010 

Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE dwar il-kwalità tal-ilma għall-konsum mill-
bniedem 

  Approċċ ta’ ġestjoni bbażata fuq ir-riskju għandu jgħin biex 
tiġi simplifikata l-ġestjoni tal-provvisti tal-ilma u jnaqqas il-
piż tal-monitoraġġ u r-rappurtaġġ.  

2010 

Proposta leġiżlattiva dwar il-koerenza/simplifikazzjoni tal-acquis tal-iskart 
(allinjament ta’ leġiżlazzjoni tal-iskart speċifika għall-prodotti għal Direttiva 
ta’ Qafas tal-Iskart; din tinkludi d-direttivi dwar il-vetturi li waslu fi 
tmiemhom, batteriji u l-imballaġ)  

 Reviżjoni L-għan għandu jkun li jitwettaq skrinjar komplut tad-
Direttiva tar-riċiklaġġ tal-UE matul il-Kummissjoni li jmiss.  

2012 

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda 
r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1172/98 tal-25 ta’ Mejju 1998 dwar 
dikjarazzjonijiet tal-istatistika rigward it-trasport ta’ merkanzija bit-triq 

Reviżjoni Il-proposta għandha l-għan li teżenta lil Malta mir-rekwiżiti 
tar-rappurtaġġ taħt ir-Regolament tal-Kunsill 1172/98.  

2011 

Regolament (KE) Nru 2150/2002 dwar l-istatistika tal-iskart Reviżjoni Din ir-reviżjoni għandha l-għan li tissimplifika r-Regolament 
u tallinjah ma’ obbligi oħra tar-rappurtaġġ f'leġiżlazzjoni tal-
iskart tal-Komunità. 

2010 

Direttiva tal-Kunsill 2001/109/KE tal-PE u tal-Kunsill dwar is-siġar tal-frott   Il-proposta għandha l-għan li tnaqqas in-numru ta’ varjabbli 
mitluba fis-sondaġġ dwar ġonna tas-siġar tal-frott, li 
tistabbilixxi punt ta’ riferenza fil-livell nazzjonali li 
jippermetti eżenzjonijiet mir-rappurtaġġ, u għaż-żieda tal-
użu tad-dejta amministrattiva jew sorsi oħra minflok 
sondaġġi. 

2010 

Id-Direttiva tal-Kunsill 95/57/KE tat-23 ta’ Novembru 1995 dwar il-ġbir tal-
informazzjoni statistika fil-qasam tat-turiżmu  

Reviżjoni Il-proposta għandha tibdel l-ambitu tad-direttiva għat-
tnaqqis tar-rekwiżiti tar-rappurtaġġ. L-Istati Membri 
għandhom jitħallew jużaw tekniki ta’ stima minflok 
sondaġġi għall-kumpilazzjoni ta’ statistiki. 

2010 

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda 
r-Regolament (KE) N°44/2001 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-
infurzar ta’ sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali 

Reviżjoni Il-proposta għandha tħassir ċerti passi li ċ-ċittadini 
għandhom iwettqu biex deċiżjoni ġudizzjarja tiġi rreġistrata 
u nfurzata barra mill-pajjiż.  

2011 

Proposta għal emenda tal-istrumenti legali tal-UE dwar il-protezzjoni tad-
dejta 

Reviżjoni  
Il-qafas legali tal-UE għall-Protezzjoni tad-Dejta Personali 
għandu jinġieb konformi mat-trattat ta’ Liżbona, u għandu 
jiġi simplifikat u adattat għal żviluppi teknoloġiċi. 

2010 

Emenda tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen 
 

Reviżjoni L-għan hu li jiġi allinjat il-kodiċi mar-Regolament dwar il-
Programm tal-Vjaġġaturi Reġistrati u r-Regolament dwar 
is-Sistema tad-Dħul/Ħruġ, biex jiġu faċilitati u armonizzati 
aspetti speċifiċi tal-verifiki fil-fruntieri, u għar-rimedjar ta' 
nuqqasijiet identifikati sa mill-adozzjoni tal-Kodiċi 

2011 
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Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda 
r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 għall-konservazzjoni tar-
riżorsi tas-sajd permezz ta’ miżuri tekniċi fil-Baħar Baltiku, il-Belts u s-
Sound (KE) 

Reviżjoni L-emenda hi meħtieġa fid-dawl tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat 
ta’ Liżbona u l-bżonn tar-riallokazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
dwar il-miżuri tekniċi li attwalment jinsabu fir-Regolament 
tal-Opportunitajiet fis-Sajd għall-Baltiku. 

2010 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni li jistabbilixxi regoli għall-implimentazzjoni 
tar-Regolament tal-Kunsill (KE) N° 1224/2009 li jistabbilixxi sistema 
Komunitarja għall-ispezzjoni, monitoraġġ, kontroll, sorveljanza u nfurzar 
tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 768/2005 tas-26 t’April 2005 li jistabbilixxi Aġenzija tal-Kontroll 
tas-Sajd fil-Komunità 

Reviżjoni L-għan hu li jiġu modernizzati l-proċeduri u faċilitat l-
infurzar aħjar permezz tat-tnaqqis tal-piż għas-settur u l-
amministrazzjonijiet pubbliċi, u ż-żieda tal-użu tal-għodod 
tal-IT għat-tnaqqis tal-obbligi ta' rappurtaġġ.  

2010 

Proposti dwar ir-riforma tal-Politika Komuni dwar is-Sajd Reviżjoni Ir-riforma għandha tinkludi regolament bażiku ġdid għas-
CFP inkluża l-akkwakultura, regolament ġdid dwar l-
Organizzazzjoni Komuni tas-Suq; u proposti finanzjarji. 
Għandha tissimplifika l-ambjent regolatorju kull fejn hu 
possibbli. 

2011 

Proposta għal Direttiva għar-reviżjoni sħiħa tar-4 u s-7 Direttiva tal-Kunsill, 
li jirriżultaw fi proposta(i) għal Direttiva(i) 

Reviżjoni Reviżjoni tar-4 u s-7 Direttiva tal-Kontabilità biex jiġu 
kkunsidrati l-interessi speċifiċi tal-SMEs 

2011 

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 2157/2001 tat-8 t'Ottubru 2001 
dwar l-Istatut għal kumpanija Ewropea (SE) 

 Simplifikazzjoni possibbli tar-regoli għat-twaqqif ta’ 
Kumpanija Ewropea (SE) u t-trasferiment tas-sede tagħha 

2012 

Riformulazzjoni tar-regolament (KE) Nru 725/2004 dwar is-sigurtà tal-
vapuri u l-faċilità tal-port u t-tħassir tad-direttiva dwar it-titjib tas-sigurtà tal-
port  

Riformulazzjoni Kjarifika u titjib tad-dispożizzjonijiet eżistenti wara 
evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni rilevanti 
mill-Istati Membri.  

2012 

Pakkett tal-mobilità elettronika: Riformulazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 
3281/85 dwar tagħmir tar-reġistrazzjoni fit-trasport fit-triq (takografu) 

Riformulazzjoni Dan għandu jaġġorna l-qafas leġiżlattiv għat-titjib tas-
sigurtà u l-funzjonalità tat-takografu użat minn xufiera 
professjonali. Għandu jnaqqas il-piż amministrattiv fuq in-
negozju filwaqt li jagħmel il-kontrolli iżjed affidabbli biex tiġi 
żgurata l-kompetizzjoni ġusta bejn operaturi tat-trasport fit-
toroq.  

2011 

Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-
Tagħmir Marittimu 

Riformulazzjoni Ir-reviżjoni għandha l-għan li żżid iċ-ċertezza legali u 
għaldaqstant iżżid l-effikaċja tad-direttiva. Se tagħmel iżjed 
użu mill-istandards Ewropej.  

2010 

Pakkett tas-suq intern: Riformulazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Ewwel Pakkett 
tal-Binarji ferrovjarji: simplifikazzjoni u modernizzazzjoni tal-qafas 
leġiżlattiv għal aċċess mas-suq tat-trasport ferrovjarju 

Riformulazzjoni Tliet Direttivi għandhom jingħaqdu u jiġu ristrutturati, biex 
b’hekk jiġu eliminati kontoreferenzi, u jiġu ċċarati 
dispożizzjonijiet fl-ewwel pakkett dwar il-binarji ferrovjarji, u 
tiżdied il-preċiżjoni u/jew il-gwida għall-implimentazzjoni.  

2010 

Proposta leġiżlattiva li tifformula mill-ġdid id-direttiva dwar is-sorveljanza 
tat-traffiku tal-inġenji tal-baħar tal-Komunità 

Riformulazzjoni Sabiex tiġi integrata u aġġornata ma’ żviluppi tekniċi 
riċenti. L-għan hu li jkun hemm sistema ta’ sorveljanza 
Marittima iżjed integrata. 

2012 

Direttiva tal-Kunsill 96/50/KE dwar l-armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet 
għall-kisba ta’ ċertifikati nazzjonali tas-sidien għas-sewqan ta’ vapuri għat-
trasport ta' merkanzija u passiġġieri permezz ta’ kanali tal-ilma navigabbli 
fil-Komunità 

  L-għan hu li tittejjeb iċ-ċarezza legali, għall-iffaċilitar tal-
aċċess tas-sidien ta’ vapuri għar-Rhine, u għas-
salvagwardjar ta' standards ta' sigurtà aħjar fil-kanali tal-
ilma navigabbli kollha tal-UE.
 

2010 
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Riformulazzjoni tar-Regolament 766/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 515/97 dwar l-
assistenza reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi tal-Istati Membri u l-
kooperazzjoni bejn dawn tal-aħħar u l-Kummissjoni biex tiġi żgurata l-
applikazzjoni korretta tal-liġi dwar id-dwana u kwistjonijiet agrikoli 
 

Riformulazzjoni Ir-Regolament 766/2008 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2009/917/JHA tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar l-użu tat-
teknoloġija tal-informatika għal skopijiet ta’ dwana li 
parzjalment jittrattaw dawn l-istess kwistjonijiet. L-għan hu, 
taħt id-dispożizzjonijiet tat-TFUE (artikolu 33 u 325), li jkun 
hemm strument wieħed minflok. 
Impatt: b’mod partikolari, aċċessibbiltà aħjar għal-liġi. 
 

2011 

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u l-Parlament Ewropew: 
Simplifikazzjoni tal-implimentazzjoni tal-programmi qafas ta' riċerka 

Reviżjoni L-għan hu li jitnieda dibattitu interistituzzjonali billi jiġu 
preżentati possibiltajiet għas-simplifikazzjoni bl-għan li 
jittieħdu azzjonijiet konkreti jew taħt il-qafas legali attwali 
jew fil-forma ta’ proposti leġiżlattivi. 

2010 

Proposti ġodda li jifformulaw mill-ġdid id-Direttivi eżistenti dwar tagħmir 
Mediku (90/385, 93/42, 98/79) 

Riformulazzjoni L-għan hu li jiġu ssimplifikati u msaħħa r-regoli biex jiġi 
żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa filwaqt li fl-istess 
ħin jiġi żgurat il-funzjonament bla xkiel tas-suq intern. 

2011 

Riformulazzjoni tad-Direttivi dwar il-materjali u oġġetti tal-plastik li jiġu 
f’kuntatt mal-ikel f’Regolament tal-Kummissjoni wieħed  

Riformulazzjoni L-għan tar-riformulazzjoni f’Regolament wieħed hu li 
titħaffef l-awtorizzazzjoni ta’ addittivi ġodda u monomeri u 
għas-simplifikazzjoni tar-regoli dwar l-ittestjar tal-
migrazzjoni.  

2010 

Direttivi tal-Kummissjoni li jemendaw, fir-rigward tal-konsolidazzjoni tas-
suq intern, ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttivi dwar il-marketing taż-
żrieragħ, fir-rigward tal-konservazzjoni ta’ riżorsi ġenetiċi tal-pjanti (taħlitiet 
taż-żrieragħ) 
- Direttiva tal-Kunsill 66/401/KE dwar it-tqegħid fis-suq ta’ żerriegħa ta’ 
pjanti ta’ l-għalf 
- Direttiva tal-Kunsill 66/402/KE dwar it-tqegħid fis-suq ta’ żerriegħa taċ-
ċereali 
- Direttiva tal-Kunsill 2002/53/KE dwar il-varjetajiet komuni ta’ katalgi ta' 
speċi ta' pjanti agrikoli 
- Direttiva tal-Kunsill 2002/54/KE dwar il-marketing ta’ żerriegħa tal-pitravi 
- Direttiva tal-Kunsill 2002/55/KE dwar il-marketing ta’ żrieragħ tal-ħaxix 
- Direttiva tal-Kunsill 2002/56/KE dwar il-marketing ta' żerriegħa tal-patata 
- Direttiva tal-Kunsill 2002/57/KE dwar il-marketing taż-żerriegħa ta' pjanti 
taż-żejt u tal-fibra 
- Direttiva tal-Kunsill 68/193/KE dwar il-marketing ta’ materjal għat-tkabbir 
ta’ ħxejjex tad-dielja 
- Direttiva tal-Kunsill 1998/56/KE dwar il-marketing ta’ materjal tal-
propagazzjoni ta’ pjanti ornamentali -  
Direttiva tal-Kunsill 92/33/KE dwar il-marketing ta’ materjal tal-
propagazzjoni u t-tħawwil tal-ħxejjex, minbarra żrieragħ
- 
 
Direttiva tal-Kunsill 92/34/KE dwar il-marketing ta’ materjali ta’ 

  L-għan, fuq il-bażi ta’ evalwazzjoni tal-acquis kollu f’dan il-
qasam, għandu jkun li jiġu simplifikati u mnaqqsa l-piżijiet 
amministrattivi.  

2010 
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propagazzjoni ta’ pjanti tal-frott u tal-pjanti tal-frott li huma intiżi għall-
produzzjoni tal-frott
- Direttiva tal-Kunsill 1999/105/KE dwar il-marketing ta’ materjal riproduttiv 
tal-foresti 
Regolament tal-Kunsill u tal-PE li jirrevedi d-Direttiva 2009/39/KE dwar l-
oġġetti tal-ikel intiżi għal użijiet nutrizzjonali partikolari (riformulazzjoni)  

Riformulazzjoni L-għan hu li jiġu simplifikati r-regoli u jitnaqqas il-piż 
amministrattiv billi jiġu kkunsidrati l-leġiżlazzjonijiet 
orizzontali u vertikali, bħal klejms, supplimenti u żieda ta’ 
ingredjenti tal-ikel.  

2010 

Komunikazzjoni dwar l-istrateġija tal-VAT fil-futur Reviżjoni/Eżaminazzjoni L-għan hu li jitnaqqas il-piż amministrattiv, tikkombatti l-
frodi, u timmodernizza u tissimplifika s-sistema attwali, 
b'tisħiħ tar-riżultati ta' konsultazzjoni fuq Green Paper. 

2011 

Proposta għal Direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 77/388/KE fir-
rigward tat-trattament tal-VAT ta’ awtoritajiet pubbliċi u l-eżenzjonijiet għal 
ċerti attivitajiet fl-interess pubbliku 

Reviżjoni L-għan hu li jiġu żgurati sistemi tal-VAT armonizzati u 
newtrali b’mod partikolari billi jiġu ċċarati d-definizzjonijiet.  

2011/12 

 



 

MT 39   MT 

Anness IV: lista ta’ rtirar ta' proposti pendenti 

 

COM/SEC – Referenza 
interistituzzjonali  

Titolu  Ġustifikazzjoni 

COM(1980)298 PROPOSTA GĦAL REGOLAMENT TAL-KUNSILL(KEE) LI JISTABBILIXXI 
L-PREZZ BAŻIKU, IL-PREZZ TAL-INTERVENT U L-PREZZ TA' 
REFERENZA GĦAL LAĦAM TAN-NAGĦAĠ GĦAS-SENA TAL-
MARKETING 1980/81 

Skaduta 

COM(2007)712 
2007/0246/ACC 

Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn 
il-Komunità Ewropea u l-Awstralja dwar il-kummerċ tal-inbid 

Skaduta. Id-Deċiżjoni ġiet adottata mill-Kunsill bħala 
Deċiżjoni 2009/49 fuq il-bażi ta’ proposta f’COM (2008) 653.  

COM(2007)239 Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL li tistabbilixxi l-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji li għandhom jitħallsu mill-Istati Membri li jikkontribwixxu għall-Fond 
tal-Iżvilupp Ewropew (pagament supplimentari għall-2007) 

Skadut minħabba d-Deċiżjoni tal-Kunsill adottata fit-
28/06/2007 ibbażata fuq il-proposta mill-Kummissjoni COM 
(2007) 321 tat-13 ta’ Ġunju 2007 

COM(1979)345 PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL LI TALLOKA LILL-
KOMUNITÀ EWROPEA TAL-FAĦAM U L-AZZAR(KEFA) 
KONTRIBUZZJONI FINANZJARJA SPEĊJALI MILL-BAĠIT ĠENERALI 
TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ 

Skaduta 

COM(1998)96 
 

Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL li tikkonċerna l-firma mill-Komunità 
Ewropea ta' Protokoll lill-Konvenzjoni qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-
bidla fil-klima 

Skaduta. Il-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-kwistjoni ġew 
adottati fis-16/06/1998 

COM(2006)602 Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL li tistabbilixxi l-pożizzjoni li 
għandha tiġi adottata f’isem il-Komunità Ewropea fir-rigward tal-proposta 
għal emenda tal-Protokoll ta’ Kyoto għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima 

Skaduta. Il-proposta hi relatata ma’ Laqgħa tal-Partijiet għall-
Protokoll ta’ Kyoto (COP/MOP2) f’Novembru 2006. 

COM(1980)863/2 PROPOSITION DE REGLEMENT(CEE)DU CONSEIL RELATIF A LA 
BONIFICATION D'INTERET DE CERTAINS PRETS ACCORDES DANS LE 
CADRE DE L'AIDE EXCEPTIONNELLE DE LA COMMUNAUTE EN 
FAVEUR DE LA RECONSTRUCTION DES ZONES SINISTREES PAR LE 
SEISME SURVENU EN ITALIE EN NOVEMBRE 1980  

Skaduta  

SEC(2002)1110 Rakkomandazzjoni għal RAKKOMANDAZZJONI TAL-KUNSILL LILL-
PORTUGALL bl-għan li tinġieb fi tmiemha s-sitwazzjoni ta’ defiċit governattiv 
eċċessiv - applikazzjoni tal-Artikolu 104(7) tat-Trattat 

Skaduta 

SEC(2002)1118 Rakkomandazzjoni DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar l-eżistenza ta’ defiċit fil-
Portugall - applikazzjoni tal-artikolu 104(6) tat-trattat li jistabbilixxi l-Komunità 
Ewropea 

Skaduta 

SEC(2002)1246/1 Rakkomandazzjoni għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL bl-għan li jingħata avviż 
bikri lil Franza sabiex jiġi evitat defiċit eċċessiv 

Skaduta 

SEC(2002)1246/2 Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL biex ir-rakkomandazzjoni ssir 
pubblika bl-għan li jingħata avviż bikri lil Franza sabiex jiġi evitat defiċit 

Skadut 
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eċċessiv 
SEC(2005)994 Rakkomandazzjoni għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL LILL-PORTUGALL bl-

għan li tinġieb fi tmiemha s-sitwazzjoni ta’ defiċit eċċessiv tal-gvern 
Skaduta  

COM(2002)615 
2002/0262/ACC 

Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-pożizzjoni tal-Komunità 
b’rabta mat-twaqqif ta’ Kumitat Konsultattiv Konġunt li għandu jiġi deċiż mill-
Kunsill tal-Assoċjazzjoni stabbilit mill-Ftehim tal-Ewropa bejn il-Komunitajiet 
Ewropej u l-Litwanja 

Skaduta 

COM(1986)14 PROPOSTA GĦAL REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KEE) LI JEMENDA R-
REGOLAMENT (KEE) NRU 1365/75 DWAR IL-ĦOLQIEN TA’ 
FONDAZZJONI EWROPEA GĦAT-TITJIB TAL-KUNDIZZJONIJIET TAL-
GĦAJXIEN U TAX-XOGĦOL 

Skaduta 

COM(2001)344 
2001/0137/COD 

Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL li jemenda, għall-benefiċċju tal-assistenti parlamentari Ewropej, ir-
Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta’ skemi tas-
sigurtà soċjali għal persuni impjegati, persuni li jaħdmu għal rashom u għal 
membri tal-familji tagħhom li jiċċaqalqu fil-Komunità, u r-Regolament tal-
Kunsill (KEE) nru 574/72 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-
Regolament (KEE) Nru 1408/71 

Skaduta. Koperta mir-Regolament (883/2004). 
 

SEC(1993)1465 ABBOZZ TA’ DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL LI TADOTTA D-DIRETTIVI GĦAN-
NEGOZJATI MILL-KUMMISSJONI GĦAL KONVENZJONI 
INTERNAZZJONALI DWAR IS-SIGURTÀ NUKLEARI 

Skaduta. Il-KEEA daħlet fil-Konvenzjoni dwar is-Sigurtà 
Nukleari fuq il-bażi ta’ Deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta’ Diċembru 
1998.  

COM(2003)32/1 
2003/0021/CNS 

Proposta għal DIRETTIVA TAL-KUNSILL (KEEA) li Tistabbilixxi obbligi 
bażiċi u prinċipji ġenerali dwar is-sigurtà ta’ installazzjonijiet nukleari 

Skaduta, peress li d-“Direttiva (KEEA) li tistabbilixxi l-qafas 
tal-Komunità għal sigurtà nukleari “ ġiet adottata fit-
18/06/2009. 

   
COM(2004)716 
2004/0249/CNS 

Proposta għal DIRETTIVA TAL-KUNSILL dwar is-supervizjoni u l-kontroll tal-
merkanzija fuq vapuri ta’ skart radjuattiv u karburant użat 

Skaduta. Il-Kunsill adotta proposta bbażata fuq 
COM/2005/673  

COM(2006)179 Abbozz ta’ FTEHIM INTERISTITUZZJONALI dwar kooperazzjoni 
interistituzzjonali fil-qafas tal-Konvenzjonijiet Internazzjonali li fih il-Komunità 
Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħha huma partijiet 

Skadut 

COM(2007)748 Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar it-twaqqif ta’ pożizzjoni tal-
Komunità Ewropea fi ħdan il-Kunsill Ministerjali tal-Komunità tal-Enerġija 
(Belgrad, 18 ta’ Diċembru 2007) 

Skaduta 

COM(1979)179 RAKKOMANDAZZJONI GĦAL DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL LI TAWTORIZZA 
L-KUMMISSJONI BIEX TIEĦU SEHEM FIN-NEGOZJATI GĦAL 
KONVENZJONI DWAR IL-KONSERVAZZJONI TA’ SPEĊI MIGRATORJI 
TA’ ANNIMALI SELVAĠĠI 

Skaduta 

COM(1985)281 RAKKOMANDAZZJONI GĦAL DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL LI TAWTORIZZA 
L-KUMMISSJONI LI TINNEGOZJA GĦAN-NOM TAL-KOMUNITÀ L-
ADOZZJONI TA’ PROGRAMMI U MIŻURI TAĦT IL-KONVENZJONI 
GĦALL-PREVENZJONI TAT-TNIĠĠIS MARITTIMU MINN SORSI BBAŻATI 
FUQ L-ART 

Skaduta 

COM(1986)362/3 RAKKOMANDAZZJONI GĦAL DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL LI TAWTORIZZA Skaduta 
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1986/1019/CNS L-KUMMISSJONI BIEX TINNEGOZJA GĦAN-NOM TAL-KOMUNITÀ FI 
ĦDAN IL-QAFAS TAL-OECD U L-UNEP IL-PROĊEDURI TA' NOTIFIKA U 
KONSULTAZZJONI LI JIKKONĊERNAW IL-KUMMERĊ TA’ KIMIKI 
PERIKOLUŻI 

COM(1995)325/2 
1995/0184/CNS 

ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI TAL-KUNSILL DWAR L-IŻVILUPP U L-
IMPLIMENTAZZJONI TAL-AĠENZIJA EWROPEA GĦALL-AMBJENT 

Skaduta. Il-Kunsill adotta konklużjonijiet dwar il-ħruġ fid-
09/11/1995. 

COM(1998)344 Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-firma mill-Komunità 
Ewropea tal-Konvenzjoni NU/KEE dwar l-aċċess għal informazzjoni, 
parteċipazzjoni pubblika u l-aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali 

Skaduta. Il-Kunsill adotta konklużjonijiet dwar il-ħruġ fis-
17/06/1998. 

COM(2007)367 
2007/0126/COD 

Proposta għal DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL 
li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 87/372/KEE dwar il-baned tal-frekwenza li 
għandhom jiġu riservati għall-introduzzjoni koordinata ta’ komunikazzjonijiet 
mobbli diġitali ċellulari bbażati fuq l-art pubbliċi pan-Ewropej fil-Komunità 

Skaduta.Il-Kummissjoni preżentat proposta modifikata 
COM(2008)762, li ġiet adottata mil-leġiżlatur bħala d-
Direttiva 2009/114/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
temenda d-Direttiva tal-Kunsill 87/372/KEE.  

COM(2006)255 Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-konklużjoni tal-ftehim bejn 
il-Komunità Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika tal-Bulgarija dwar il-
parteċipazzjoni tal-Bulgarija fix-xogħol taċ-Ċentru tas-Sorveljanza Ewropea 
għal Drogi u Vizzju tad-Drogi 

Skaduta 

COM(2006)256 Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-konklużjoni tal-ftehim bejn 
il-Komunità Ewropea u r-Rumanija dwar il-parteċipazzjoni tar-Rumanija fix-
xogħol taċ-Ċentru Ewropew tas-Sorveljanza għad-Drogi u l-Vizzju tad-Drogi 

Skaduta 

COM (2006)752/3 Proposti għal Deċiżjonijiet tal-Kunsill dwar il-konklużjoni għan-nom tal-Unjoni 
Ewropea tal-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea, il-
Konfederazzjoni Żvizzera u l-Prinċipalità ta' Liechtenstein dwar l-adeżjoni tal-
Prinċipalità ta’ Liechtenstein għall-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità 
Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-
Konfederazzjoni Żvizzera mal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp 
tal-acquis ta’ Schengen 

Skaduti wara d-dħul fis-seħħ tat-TFUE; amalgamati ma’ 
COM (2006) 752/4 

COM(2005)276/1 
2005/0127/COD 

Proposta għal DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL 
dwar miżuri kriminali indirizzati biex jiżguraw l-infurzar tad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali 

Il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tippreżenta proposta 
ġdida fl-2011. 

COM(2007)306 
2007/0104/CNS 

Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar l-installazzjoni, l-operat u l-
ġestjoni ta’ Infrastruttura tal-Komunikazzjoni għall-ambjent ta’ Sistema tal-
Informazzjoni ta’ Schengen (SIS) 

Din il-proposta (u l-proposta li jmiss) għandhom l-għan li 
jipprovdu bażi legali speċifika għal kuntratt ġdid għal dawn l-
attivitajiet. Peress li s-sejħa għall-offerti issa tlestiet, iż-żewġ 
proposti huma skaduti. 
 

COM(2007)311 
2007/0108/CNS 

Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL dwar l-installazzjoni, l-operat u 
l-ġestjoni ta' Infrastruttura tal-Komunikazzjoni għal ambjent ta' Sistema tal-
Informazzjoni ta' Schengen (SIS) 

Din il-proposta (u l-proposta li jmiss) għandhom l-għan li 
jipprovdu bażi legali speċifika għal kuntratt ġdid għal dawn l-
attivitajiet. Peress li s-sejħa għall-offerti issa tlestiet, iż-żewġ 
proposti huma skaduti. 
 

COM(1980)722 
1980/1031/CNS 

PROPOSTA GĦAL REGOLAMENT TAL-KUNSILL(KEE) LI JIKKONĊERNA, 
GĦAL ĊERTI STOKKS TA’ ĦUT LI JEŻISTU FIŻ-ŻONA TAS-SAJD TAL-
KOMUNITÀ, L-IFFISSAR TAL-QBID TOTALI PERMISSIBBLI GĦALL-1981 

Skaduta 
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U L-KUNDIZZJONIJIET GĦAT-TEĦID TA’ DAWN IL-QABDIET FLIMKIEN 
MAL-ISHMA DISPONIBBLI LILL-KOMUNITÀ 

COM(2007)595 
2007/0222/APP 

Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL li jawtorizza l-Kummissjoni 
sabiex tapprova modifiki għal protokolli ta’ ftehim ta’ sħubiji tas-sajd konklużi 
bejn il-Komunità Ewropea u pajjiżi terzi 

Skaduta wara proċeduri leġiżlattivi ġodda għall-adozzjoni tal-
FPAs taħt it-Trattat ta’ Liżbona. 

COM(2007)782 Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar it-terminazzjoni tal-Protokoll 
li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja taħt il-
Ftehim dwar is-Sħubija tas-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika 
Iżlamika tal-Mawritanja 

Skaduta. Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 704/2008 ġie 
adottat fil-15 ta’ Lulju 2008. 

COM(2008)324 
2008/0112 CNS 

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jikkonċerna l-konservazzjoni ta’ 
riżorsi tas-sajd permezz ta’ miżuri tekniċi 

Skaduta. Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) N° 1288/2009 ġie 
adottat fis-27/11/2009 u stabbilixxa miżuri tekniċi tranżitorji 
mill-01/01/2010 sat-30/06/2011. 

COM(1975)490 
1975/1012/CNS 

PROPOSTA GĦAL REGOLAMENT TAL-KUNSILL(KEE) LI JIKKONĊERNA 
SISTEMA GĦALL-MONITORAĠĠ TAS-SWIEQ GĦALL-ĠARR TA’ 
OĠĠETTI BIL-FERROVIJA, BL-ART U B’KANALI TAL-ILMA NAVIGABBLI 
INTERNI BEJN L-ISTATI MEMBRI  

Skaduta 

COM(2005)158/2 
2005/0060/CNS 

Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn 
il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Bulgarija dwar ċerti aspetti tas-
servizzi tal-ajru 

Skaduta  

COM(2005)369/2 
2005/0148/APP 

Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn 
il-Komunità Ewropea u r-Rumanija dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru 

Skaduta  

COM(2006)79/2 
2006/0025/COD 

Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar it-titjib tas-sigurtà tal-katina tal-provvista 

 Skaduta. Ir-Regolament 450/2008 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Kodiċi tad-Dwana tal-Komunità 
(Kodiċi tad-Dwana Modernizzat) ikopri l-għanijiet ta’ din il-
proposta.  

COM(2005)468 
2005/0198/APP  

Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL li tawtorizza l-konklużjoni, għan-
nom tal-Komunità Ewropea, ta’ Memorandum ta’ Ftehim bejn il-Komunità 
Ewropea u l-Kunsill Federali Żvizzeru dwar kontribuzzjoni mill-
Konfederazzjoni Żvizzera lejn it-tnaqqis ta’ differenzi ekonomiċi u soċjali fl-
Unjoni Ewropea mkabbra, u l-awtorizzazzjoni lil ċerti Stati Membri biex 
jikkonkludu ftehim individwali mal-Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-
implimentazzjoni tal-Memorandum 

Skaduta. Din il-proposta tilfet il-validità tagħha bil-
Memorandum tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżvizzera, 
iffirmat fis-27 ta' Frar 2006. 

COM(1998)339 Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL li tikkonċerna l-projbizzjoni 
provviżorja tal-bejgħ fl-Awstrija ta’ qamħirrum ġenetikament modifikat (Zea 
mays L.) bil-modifika kombinata għal karatteristiċi insettiċidjali mogħtija mill-
ġene tal-endotissina BT u tolleranza miżjuda għall-ammonju tal-glufosinat 
tal-erbiċidi 

Skaduta 
 
 

COM(1998)340 Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL li tikkonċerna l-projbizzjoni 
provviżorja tal-bejgħ fil-Lussemburgu ta’ qamħirrum ġenetikament modifikat 
(Zea mays L.) bil-modifika kombinata għal karatteristiċi insettiċidjali mogħtija 
mill-ġene tal-endotissina BT u tolleranza miżjuda għall-ammonju tal-
glufosinat tal-erbiċidi 

Skaduta 
 

COM(2003)537 Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL li jintroduċi miżuri tal-kummerċ Skaduta. Kodifika adottata – Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
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2003/0208/COD eċċezzjonali għal pajjiżi u territorji li jipparteċipaw jew li huma konnessi mal-
proċess tal-Istabilizzazzjoni u l-Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea (Verżjoni 
kodifikata) 

1215/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 – COM (2008) 889  

COM(2004)232 
2004/0074/COD 

Proposta għal DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL 
dwar il-liċenzjar ta’ impriżi ferrovjarji (Verżjoni kodifikata) 

Skaduta. Li għandha tiġi mibdula bi proposta ġdida 
riformulata li qed tiġi preparata 

COM(2006)286 
2006/0100/COD 

Proposta għal DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL 
dwar l-użu miżmum ta’ mikroorganiżmi ġenetikament modifikati  

Skaduta. Kodifika adottata – Direttiva 2009/41/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2009  

COM(2006)497 
2006/0164/COD 

Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar is-sottomissjoni ta’ statistika tal-qbid nominali minn Stati 
Membri li jistadu fl-Atlantiku tal-Grigal (Verżjoni kodfikata) 

Skaduta. Kodifika adottata – Regolament (KE) Nru 217/2009 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2009 – 
KOM (2007) 762 

COM(2007)3442007/0119/COD Proposta għal DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL 
dwar pjanċi statutorji u iskrizzjonijiet għal vetturi bil-mutur u l-karrijiet 
tagħhom, u l-lokazzjoni u l-metodi tat-twaħħil tagħhom (Verżjoni kodifikata) 

Skaduta. L-att bażiku tħassar bir-Regolament (KE) Nru 
661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lilju 
2009. 

COM(2007)451 
2007/0162/COD 

Proposta għal DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL 
dwar pjanċi tar-reġistrazzjoni tal-lampi ta' wara għal vetturi bil-mutur u l-
karrijiet tagħhom (Verżjoni kodifikata) 

Skaduta. L-att bażiku tħassar bir-Regolament (KE) Nru 
661/2009 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 
2009. 

COM(2007)867 
2007/0298/COD 

Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL 
dwar linji gwida tal-Komunità għall-iżvilupp tan-netwerk tat-trasport trans-
Ewropew (Verżjoni kodifikata) 

Skaduta. Mibdula bi proposta ta’ riformulazzjoni - 
COM(2009)391 

COM(2007)873 
2007/0299/COD 

Proposta għal DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL 
dwar ir-ritorn ta’ oġġetti kulturali li tneħħew illegalment mit-territorju ta’ Stat 
Membru (Verżjoni kodifikata) 

Skaduta. Il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tissottometti 
proposta għar-riformulazzjoni tad-Direttiva 93/7/KEE fl-2011. 

COM(2003)841 
2003/0331/CNS 

Proposta għal DIRETTIVA TAL-KUNSILL li temenda d-Direttiva 2003/49/KE 
dwar sistema komuni ta’ tassazzjoni applikabbli għall-ħlas tal-interessi u r-
royalties magħmula bejn kumpaniji assoċjati ta’ Stati Membri differenti  

Skaduta. Proposta ġdida hi ppjanata għall-2010/2011 

COM(2004)227/2 
2004/0072/CNS 

Proposta għal DIRETTIVA TAL-KUNSILL li temenda d-Direttiva 92/12/KEE 
dwar l-arranġmenti ġenerali għal prodotti soġġetti għad-dazju tas-sisa u dwar 
iż-żamma, moviment u monitoraġġ ta’ dawn il-prodotti 

Skaduta wara l-adozzjoni tad-Direttiva 2008/118 

SEC(2004)1015 Abbozz ta’ DEĊIŻJONI Nru 1/2004 tal-KUMITAT KONĠUNT TAL-KE-EFTA 
DWAR “TRANŻITU KOMUNI" li temenda l-Konvenzjoni tal-20 ta’ Mejju 1987 
dwar proċedura ta’ tranżitu komuni – Abbozz ta’ pożizzjoni komuni tal-
Komunità -  

Skaduta. Il-modifiki proposti ġew integrati fil-Konvenzjoni 
(Deċiżjoni 2005/558/KE tas-17 ta’ Ġunju 2005).  

COM(2006)263 Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL li tawtorizza l-Greċja u l-Portugall li 
jintroduċu miżuri speċjali li jidderogaw mill-Artikolu 21(1) tad-Direttiva 
77/388/KEE dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati ma’ 
taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ 

Skaduta għax ir-regoli speċifiċi huma issa permessi mid-
Direttiva nnifisha (art 199 tad-direttiva tal-VAT)  

COM(1995)245/1 
1996/0053/APP 

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL DWAR IL-KONKLUŻJONI 
MILL-KOMUNITÀ EWROPEA TAL-FTEHIM TRANŻITORJU BEJN IL-
KOMUNITÀ EWROPEA, IL-KOMUNITÀ EWROPEA DWAR IL-FAĦAM U L-
AZZAR U L-KOMUNITÀ EWROPEA DWAR L-ENERĠIJA ATOMIKA, MIN-
NAĦA WAĦDA, U R-REPUBBLIKA TAL-BELARUS, MIN-NAĦA L-OĦRA, 
FUQ KUMMERĊ U KWISTJONIJIET RELATATI MAL-KUMMERĊ 

Peress li l-proposta tmur lura 15-il sena, kemm il-kuntest 
istituzzjonali u kif ukoll dak politiku nbidlu. Il-Kummissjoni 
bħalissa qed tipprepara Pjan Tranżitorju Konġunt għall-
Belarus bħala segwitu għall-konklużjonijiet tal-Kunsill ta’ 
Novembru 2009.  

COM(2005)326 Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL dwar in-negozjati tal-ftehim Din il-proposta saret skaduta sa mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat 
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2005/0132/COD dwar il-kummerċ f’servizzi oħra minbarra t-trasport. ta' Liżbona li tat lill-UE kompetenza esklussiva biex 
tinnegozja l-ftehim fil-qasam tal-kummerċ fis-servizzi. 

COM(2006)559/2 
2006/0176/APP 

Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-konklużjoni ta’ Protokoll 
addizzjonali għall-Ftehim tal-Ewropa li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-
Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u r-
Repubblika tal-Bulgarija, min-naħa l-oħra, dwar l-Evalwazzjoni tal-Konformità 
u l-Aċċettazzjoni tal-Prodotti Industrijali – PECA - 

Il-proposta skadiet meta l-Bulgarija saret Stat Membru fl-1 ta’ 
Jannar 2007. 

COM(2006)147 
2006/0052/COD 

Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL li jikkonċerna l-
implimentazzjoni tal-Ftehim konkluż mill-KE wara negozjati fil-qafas tal-
Artikolu XXIV.6 tal-GATT 1994, li jemenda l-Anness I mar-Regolament 
(KEE) Nru 2658/87 dwar in-nomenklatura tat-tariffi u statistika u dwar it-
Tariffa Doganali Komuni  

Skaduta. Il-proposta għandha l-għan li tissupplimenta l-
Anness I mar-Regolament tal-Kunsill 2658/87 b'mod li kienu 
diġà 
saru fil-kuntest tal-adozzjoni tal-“Artikolu XXIV.6 Ftehim" 
simili mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina (Deċiżjoni tal-Kunsill 
2006/398 u r-Regolament tal-Kunsill 838/2006).  

  


