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MT 2   MT 

Anness I: Inizjattivi strateġiċi skedati għall-adozzjoni fl-2011 
 

 Titolu Tip ta’ 
inizjattiva 

Deskrizzjoni tal-kamp tal-applikazzjoni tal-għanijiet Data prevista 
għall-adozzjoni 

Lura għat-tkabbir biex inżidu l-impjiegi: Inħaffu l-pass lejn l-2020 
Tisħiħ tal-governanza ekonomika u tnedija tas-Semestru Ewropew 
1 Stħarriġ Annwali tat-Tkabbir Mhux leġiżlattiva Bħala parti mill-ħidma ta' segwitu għall-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Ewropa 

2020, il-Kummissjoni se tippreżenta Stħarriġ Annwali tat-Tkabbir akkumpanjat minn 
Komunikazzjoni li se tkun l-input ewlieni għad-diskussjonijiet fil-laqgħa tar-Rebbiegħa tal-
Kunsill Ewropew. L-istħarriġ se jinkludi kemm analiżi, li tirrapporta fuq il-progress, kif 
ukoll parti li tħares 'il quddiem li tipproponi gwida strateġika ta' politika orizzontalment fl-
Istati Membri. 

L-ewwel kwart tal-
2011 

2 It-tisħiħ tas-segwitu tal-governanza ekonomika Leġiżlattiva Segwitu għall-proposti tal-Kummissjoni tad-29 ta' Settembru 2010 mmirati għat-tisħiħ tal-
Qafas fiskali Ewropew u t-twessigħ tas-sorveljanza makroekonomika għall-prevenzjoni tal-
iżbilanċi makroekonomiċi negattivi.  

L-ewwel kwart tal-
2011 

Regolament Finanzjarju: inlestu r-riforma 
3 Emenda għar-Regolament dwar l-Aġenziji tal-

Ikklassifikar tal-Kreditu 
Leġiżlattiva Sabiex tiġi indirizzata d-dipendenza żejda fuq il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu mill-

istituzzjonijiet finanzjarji, l-investituri, id-debituri, u l-korpi pubbliċi, in-nuqqas ta' 
kompetizzjoni fl-industrija tas-CRA, l-adegwatezza tal-mudell 'issuer-pays' u l-
ispeċifiċitajiet tal-klassifikazzjoni tad-dejn sovran. 

It-tieni kwart tal-
2011 

4 Inizjattiva leġiżlattiva dwar qafas għal ġestjoni u 
riżoluzzjoni tal-kriżijiet tal-banek 

Leġiżlattiva Sabiex tissaħħaħ il-koperazzjoni u l-koordinazzjoni fost l-awtoritajiet relevanti, sabiex 
jingħatalhom sett konsistenti ta' għodod, u sabiex jiġu introdotti fondi ex-ante ta' riżoluzzjoni 
tal-banek. 

It-tieni kwart tal-
2011 

5 Emendi tar-Rekwiżiti tal-Kapital (CRD IV) (Carry-
over 2010) 

Leġiżlattiva Għan ġenerali: li l-qafas regolatorju jsir aktar sensittiv għall-kundizzjonijiet tas-suq billi 
tissaħħaħ l-istabbilità finanzjarja, jiġu ssalvagwardjati l-interessi tal-kredituri u tal-
kontribwenti tat-taxxa, ikun hemm kundizzjonijiet aktar ugwali globalment, filwaqt li tiġi 
assigurata l-kompetittività internazzjonali tas-settur bankarju tal-UE u tkompli tiġi promossa 
l-integrazzjoni tas-Suq Intern, li joħloq kundizzjonijiet aktar ugwali fl-UE. 

It-tieni kwart tal-
2011 

6 Reviżjoni tad-Direttiva tal-Abbuż tas-Suq (Carry-
over 2010) 

Leġiżlattiva Din l-inizjattiva għandha l-mira li (i) tkabbar l-ambitu tal-projbizzjoni tal-manipulazzjoni 
tas-swieq u l-abbuż minn informazzjoni privileġġata sabiex ikunu koperti swieq/strumenti 
ġodda; (ii) iżżid l-effett ta' deterrent tad-Direttiva tal-Abbuż tas-Suq permezz ta' infurzar 
aktar effettiv u konsistenti minn awtoritajiet amministrattivi kompetenti, partikolarment fir-
rigward tas-sanzjonijiet; u (iii) timxi lejn sett ta' regoli komuni billi tiċċara ċerti 
dispożizzjonijiet u tnaqqas l-għażliet u d-diskrezzjoni fejn xieraq u tnaqqas il-piż 
amministrattiv, partikolarment fuq l-SMEs. 

L-ewwel kwart tal-
2011 

7 Ir-Reviżjoni tad-Direttiva dwar is-Swieq fl-
Istrumenti Finanzjarji (MiFID) 

Leġiżlattiva Sabiex tissaħħaħ il-kunfidenza tal-investituri, kif ukoll biex jintlaħaq l-għan globali ta' 
kundizzjonijet ugwali għal kulħadd li jwassal għal effiċjenza u trasparenza fis-suq. 

It-tieni kwart tal-
2011 

8 Direttiva dwar self responsabbli Leġiżlattiva  Sabiex tgħin fil-ħolqien ta' suq uniku integrat għall-kreditu tal-ipoteki immobiljari billi 
ssaħħaħ il-kunfidenza tal-konsumaturi u l-livelli tal-ħarsien tal-konsumatur, is-self 

L-ewwel kwart tal-
2011 
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 Titolu Tip ta’ 
inizjattiva 

Deskrizzjoni tal-kamp tal-applikazzjoni tal-għanijiet Data prevista 
għall-adozzjoni 

transkonfinali u l-kompetizzjoni fis-suq. Sabiex tippromwovi l-istabbilità finanzjarja madwar 
l-UE billi tiżgura li s-swieq tal-kreditu ma joperawx b'mod li jista' jwassal għal dejn żejjed, 
inadempjenzi u teħid lura ta' djar. Għandha ssir flimkien mal-Komunikazzjoni dwar l-aħjar 
prattiki fl-ipoteki immobiljari bl-evitar tat-teħid lura tad-djar u r-Rakkomandazzjoni dwar l-
inklużjoni finanzjarja. 

9 Proposta leġiżlattiva dwar l-aċċess għal servizzi 
bankarji bażiċi 

Leġiżlattiva Sabiex tissaħħaħ il-parteċipazzjoni sħiħa taċ-ċittadini kollha tal-UE fis-suq intern b'mod 
ġenerali, u jissaħħaħ l -aċċess għall-prodotti u s-servizzi online b'mod partikolari. L-għan 
speċifiku huwa li jiġi żgurat li kull ċittadin jew resident tal-UE jkollu d-dritt għal servizzi 
bankarji bażiċi, inklużi faċilitajiet minimi ta' ħlas elettroniku. 

L-ewwel kwart tal-
2011  

Tkabbir intelliġenti 
10 Komunikazzjoni dwar Sistema Ewropea tal-

Istandardizzazzjoni aktar integrata u proposta 
leġiżlattiva dwar l-istandardizzazzjoni li tkopri, fost 
l-oħrajn, is-settur tal-ICT 

Mhux leġiżlattiva/ 
Leġiżlattiva 

L-inizjattiva għandha l-għan li tħaffef u timmodernizza t-twaqqif ta' standards sabiex 
tagħmel possibbli l-interoperabilità u l-innovazzjoni aktar mgħaġġla fi swieq globali li jimxu 
b'pass mgħaġġel. 

L-ewwel kwart tal-
2011 

11 Komunikazzjoni dwar il-modernizzazzjoni tal-
edukazzjoni għolja 

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

It-tielet kwart tal-
2011 

Tkabbir sostenibbli 
12 Pjan għal ekonomija b'karbonju baxx 2050 Mhux leġiżlattiva  Din il-Komunikazzjon tanalizza l-pjan temporali għat-tranżizzjoni għal ekonomija 

b'karbonju baxx għall-UE sal-2050, inklużi l-miri intermedji sal-2030, bil-għan li l-UE 
jkollha s-sigurtà tal-enerġija u li jiġu promossi t-tkabbir sostenibbli u l-impjiegi, filwaqt li 
jiġi żgurat li l-miżuri proposti huma dawk l-aktar effiċjenti ekonomikament u li ma jġibux 
magħhom konsegwenzi negattivi ta' distribuzzjoni. Il-viżjoni li tirriżulta ta' tibdil strutturali u 
teknoloġiku meħtieġ tikkontribwixxi għall-inizjattiva ewlenija "Ewropa effiċjenti fl-użu tar-
riżorsi" tal-istrateġija Ewropa 2020. 

L-ewwel kwart tal-
2011 

13 Pjan tal-Enerġija 2050 Mhux leġiżlattiva  Il-pjan se jippreżenta firxa ta' toroq ta' żvilupp possibbli għas-sistema tal-enerġija tal-UE sal-
2050, lejn sistema b'karbonju baxx u effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, u jippermetti li l-
implikazzjonijiet tad-deċiżjonijiet ta' llum jiġu vvalutati aħjar u li d-deċiżjonijiet ta' 
importanza strateġika li huma meħtieġa llum (pereżempju l-ippjanar tal-infrastruttura) 
jinftiehmu aħjar.  

It-tielet kwart tal-
2011 

14 Pjan għal Ewropa Effiċjenti fl-użu tar-Riżorsi Mhux leġiżlattiva  Bħala parti mill-inizjattiva ewlenija Ewropa Effiċjenti fl-Użu tar-Riżorsi, li tibni fuq il-
proposti l-oħra taħt din l-inizjattiva ewlenija u tikkumplimentahom, il-pjan se jippreżenta 
qafas koerenti ta' politiki u azzjonijiet f'firxa ta' oqsma ta' politika, meħtieġa għall-bidla lejn 
ekonomija effiċjenti fl-użu tar-riżorsi. L-għan huwa li tiżdied il-produttività tar-riżorsi u li t-
tkabbir ekonomiku jiġi mifrud mill-użu tar-riżorsi, u l-użu tar-riżorsi jiġi mifrud mill-impatt 
ambjentali tiegħu, li tissaħħaħ il-kompetittività u li tiġi promossa s-sigurtà tal-provvista u l-
indipendenza tal-UE fir-riżorsi. 

It-tieni kwart tal-
2011 

15 Il-Pjan ta' Effiċjenza fl-Enerġija tal-UE sal-2020 Mhux leġiżlattiva  Il-Komunikazzjoni se tidentifika l-miżuri ewlenin sabiex jinkiseb b'mod sħiħ il-potenzjal ta' L-ewwel kwart tal-
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inizjattiva 

Deskrizzjoni tal-kamp tal-applikazzjoni tal-għanijiet Data prevista 
għall-adozzjoni 

ffrankar tal-enerġija ekonomikament effiċjenti ta' 20% sal-2020, madwar is-setturi kollha, 
inkluż il-bini, is-servizzi bażiċi, it-trasport u l-industrija. B’mod parallel, l-esperjenza mill-
ewwel Pjan ta’ Azzjoni tal-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija se tiġi analizzata. 

2011 

16 Direttiva dwar l-effiċjenza u l-iffrankar fl-enerġija Leġiżlattiva  Din l-inizjattiva hija segwitu għall-Pjan Ewropew tal-Effiċjenza fl-Enerġija. Hija se 
tipprovdi qafas imtejjeb għall-politiki tal-effiċjenza u l-iffrankar tal-enerġija tal-Istati 
Membri, inklużi l-miri, ir-rwol tal-Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali tal-Effiċjenza fl-Enerġija, 
ir-rwol eżemplari tas-settur pubbliku, il-finanzjament, l-informazzjoni għall-konsumaturi. 
Hija se tiddefinixxi wkoll strumenti sabiex jiġi żviluppat is-suq tas-servizzi tal-enerġija u r-
rwoli tal-kumpaniji tal-enerġija fil-promozzjoni tal-iffrankar tal-enerġija madwar il-katina 
tal-provvista tal-enerġija, inkluż il-provvista għall-utenti finali. Hija se tistabbilixxi l-
kundizzjonijiet ta' qafas għal effiċjenza akbar fil-ġenerazzjoni, it-trażmissjoni u d-
distribuzzjoni, inklużi miżuri msaħħa għall-promozzjoni tal-koġenerazzjoni u t-tisħin u t-
tkessiħ tad-distretti. Hija se tieħu post id-Direttiva dwar Servizzi ta' Enerġija 2006/32/KE. 

It-tielet kwart tal-
2011 

17 White Paper dwar il-futur tat-trasport (Carry-over 
2010) 
 

Mhux leġiżlattiva Il-White Paper se tippreżenta l-futur tat-trasport sal-2050, sabiex jinkiseb suq intern għat-
trasport, l-innovazzjoni u l-infrastruttura moderna. Hija se tiddefinixxi l-qafas ġenerali għall- 
azzjonijiet fl-għaxar snin li ġejjin fl-oqsma tal-infrastruttura tat-trasport, il-leġiżlazzjoni dwar 
is-suq intern, id-dekarbonizzazzjoni tat-trasport, teknoloġija għall-ġestjoni tat-traffiku u 
vetturi ekoloġiċi, u l-użu ta' standardizzazzjoni, u strumenti u inċentivi bbażati fuq is-suq.  

L-ewwel kwart tal-
2011 

Tkabbir inklussiv 
18 Inizjattiva leġizlattiva dwar l-Istazzjonar tal-

Ħaddiema 
Leġiżlattiva  L-għan ġenerali huwa li jittejbu l-implimentazzjoni u l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE dwar 

l-Impjieg tal-Ħaddiema. Aktar speċifikament, l-għan huwa li jiġi żgurat rispett effettiv għad-
drittijiet tal-ħaddiema stazzjonati u jiġu ċċarati l-obbligazzjonijiet tal-awtoritajiet nazzjonali 
u l-impriżi. L-għan huwa wkoll li jittejbu l-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali, l-
għoti ta' informazzjoni lill-kumpaniji u l-ħaddiema, li jiġi żgurat infurzar effettiv permezz ta' 
sanzjonijiet u azzjoni ta' rimedju u li jiġi evitat il-ksur u l-abbuż tar-regoli applikabbli.  

Ir-raba' kwart tal-
2011 

19 Reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-Xogħol 
(Direttiva 2003/88) (Carry-over 2010) 

Leġiżlattiva  L-għan huwa li d-Direttiva tiġi adattata għar-realtajiet il-ġodda maħluqa mill-evoluzzjoni 
tax-xejriet tax-xogħol u li tiġi ċċarata l-implimentazzjoni tad-Direttiva b'mod partikolari 
f'dak li jirrigwarda l-problemi tal-ħin tal-għassa (on-call). L-ambitu tar-reviżjoni se jiġi 
ddeterminat filwaqt li jitqiesu r-riżultati tal-konsultazzjoni tal-imsieħba soċjali 

It-tielet kwart tal-
2011 

20 Reviżjoni tar-regoli tal-għajnuna mill-Istat 
applikabbli għas-servizzi ta' interess ekonomiku 
ġenerali (SGEI): 
- Qafas għall-għajnuna mill-Istat fil-forma ta’ 
kumpens għal servizzi pubbliċi 
- Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni 
tal-artikolu 106.2 TFUE għall-għajnuna mill-Istat 
fil-forma ta' kumpens għal servizzi pubbliċi 

Mhux leġiżlattiva Kemm il-qafas u kif ukoll id-deċiżjoni jiskadu f'Novembru 2011. L-għan tar-reviżjoni se 
jkun li jiġu evalwati d-dispożizzjonijiet kurrenti u li jiġu esplorati possibilitajiet għall-
aġġustar u t-titjib tar-regoli. 

Ir-raba' kwart tal-
2011 

21 White Paper dwar il-Pensjonijiet Mhux leġiżlattiva It-tixjiħ tal-popolazzjoni, li qed joqrob b'mod rapidu joħloq sfida kemm immedjata u kif 
ukoll fit-tul għas-sistemi tal-pensjonijiet. Jekk l-UE trid li tappoġġja u tikkumplimenta b'mod 

It-tielet kwart tal-
2011 
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suffiċjenti l-isforzi tal-Istati Membri sabiex jipprovdu pensjonijiet adegwati u sostenibbli 
għaċ-ċittadini, il-qafas Ewropew ta' koordinazzjoni tal-politiki u Regolamentazzjoni, li huwa 
inklomplet u frammentat, jeħtieġ li jiġi rrikunsidrat b'mod ħolistiku. Bħala segwitu għall-
konsultazzjoni wiesgħa, imnedija permezz tal-Green Paper (7 ta' Lulju 2010), il-White Paper 
tindirizza l-kwistjonijiet kollha identifikati jew xi wħud minnhom. 

Utilizzazzjoni tal-potenzjal tas-Suq Uniku għat-tkabbir 
22 Proposta leġiżlattiva dwar il-ġestjoni tad-drittijiet 

kollettivi 
Leġiżlattiva Sabiex jiġi pprovdut qafas ċar u stabbli għas-servizzi transkonfinali li jiddependu fuq l-

approvazzjoni ta' numru ta' drittijiet tal-awtur. Żieda fis-servizzi transkonfinali tiffavorixxi 
firxa aktar wiesgħa ta' offerti għall-konsumaturi.  

L-ewwel kwart 

23 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. 

L-ewwel kwart tal-
2011 

24 Komunikazzjoni dwar l-istrateġija tal-VAT fil-futur Mhux leġiżlattiva L-għan tal-Komunikazzjoni se jkun li tidentifika azzjonijiet li jistgħu jnaqqsu l-piż 
amministrattiv, jikkombattu l-frodi, jimmodernizzaw u jissimplifikaw is-sistema attwali.  

Ir-raba' kwart tal-
2011 

25 Segwitu għall-konsultazzjoni dwar ir-Rimedju 
Kollettiv 
 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni għandha l-għan li tippreżenta l-prinċipji ġenerali li jirrigwardaw ir-
rimedju kollettiv u l-linji ta' politika futuri, bħala segwitu għall-konsultazzjoni pubblika 
mnedija fl-2010. 

Ir-raba' kwart tal-
2011 

26 Proposta leġiżlattiva dwar ir-Riżoluzzjoni 
Alternattiva tat-Tilwim (ADR) fl-UE 

Leġiżlattiva  L-iskemi tal-ADR jistgħu joffru rimedju rħis, sempliċi u rapidu għall-konsumaturi. Huma 
jistgħu jkunu għodda essenzjali għall-ħarsien tar-reputazzjoni tal-impriżi u l-priżervazzjoni 
ir-relazzjoni mal-konsumaturi u l-fiduċja tagħhom. L-ADR għadu ma laħaqx il-potenzjal 
tiegħu. Mhux it-tilwim kollu mal-konsumaturi jista' jiġi solvut permezz tal-ADR minħabba 
nuqqas ta' skemi f'ċerti setturi. L-għarfien tal-konsumaturi u tal-impriżi dwar l-ADR għadu 
f'livell baxx. Il-promozzjoni tal-ADR għandha ttejjeb il-kunfidenza tal-konsumatur fix-xiri 
transkonfinali u l-iffunzjonar ta-Suq Intern.  

Ir-raba' kwart tal-
2011 

27 Pakkett tal-ajruporti: (1) Stima u inventarju tal-
kapaċità tal-ajruporti, (2) Reviżjoni tar-Regolament 
dwar is-Slots, (3) Reviżjoni tad-Direttiva dwar il-
Ground Handling (4) Reviżjoni tad-direttiva dwar l-
istorbju tal-avjazzjoni. 

Leġiżlattiva / 
Mhux leġiżlattiva  

Komunikazzjoni globali se tiddiskuti l-qagħda tal-politika tal-ajruporti. Hija se tkun 
akkumpanjata minn proposti leġiżlattivi reveduti dwar il-groundhandling, l-islots, u l-
leġiżlazzjoni dwar l-istorbju flimkien ma' proposta ġdida dwar il-valutazzjoni tal-kapaċità u 
inventarju tal-ajruporti. 

It-tieni kwart tal-
2011 

Ħidma fuq l-aġenda taċ-ċittadini: libertà, sigurtà u ġustizzja 
28 Strument legali dwar il-Liġi Ewropea tal-Kuntratti Leġiżlattiva  Din l-inizjattiva tikkostitwixxi s-segwitu tal-Green Paper tal-2010. Hija se tippreżenta l-

għażla ta' politika tal-Kummissjoni sabiex tnaqqas l-ispejjeż tat-tranżazzjonijiet u l-
inċertezza legali għall-impriżi u n-nuqqas ta' kunfidenza tal-konsumaturi fis-suq intern 
ikkawżati mid-differenzi bejn il-liġijiet tal-kuntratti nazzjonali. 

Ir-raba' kwart tal-
2011 

29 Green Paper dwar titjib fl-effiċjenza tal-infurzar tas-
sentenzi fl-Unjoni Ewropea: irkupru tad-dejn 
transkonfinali 

Leġiżlattiva  Din l-inizjattiva għandha l-għan li tipproponi approċċ konsistenti madwar l-Istati Membri fir-
rigward tal-irkupru tad-dejn transkonfinali permezz tal-qbid ta' kontijiet tal-bank, u b'dan 
tissimplifika s-sitwazzjoni għall-kredituri involuti f'tilwim transkonfinali u tiżgura l-infurzar 
effettiv tal-pretensjonijiet tagħhom barra mill-pajjiż tagħhom.  

It-tieni kwart tal-
2011 
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Deskrizzjoni tal-kamp tal-applikazzjoni tal-għanijiet Data prevista 
għall-adozzjoni 

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

Leġiżlattiva  Din l-inizjattiva għandha l-għan li tiżviluppa sett komprensiv ta' miżuri dwar il-protezzjoni 
tal-vittimi, sabiex jiġi żgurat li l-vittmi tal-kriminalità jirċievu l-għajnuna neċessarja (legali, 
psikoloġika u ta' tipi oħra) fl-Istati Membri kollha tal-UE, li jkollhom aċċess għall-ġustizzja 
u għad-drittijiet applikabbli għalihom u li jirċievu protezzjoni suffiċjenti meta jkunu f'riskju 
ta' ħsara. 

It-tieni kwart tal-
2011 

31 Inizjattivi dwar il-Fruntieri Intelliġenti:  
 
- Proposta leġiżlattiva biex titwaqqaf Sistema ta’ 
Dħul-Ħruġ (EES) 
 
- Proposta leġiżlattiva għat-twaqqif ta’ Programm 
ta’ Vjaġġaturi Rreġistrati (RTP) 
 
- Proposta leġiżlattiva li temenda l-Kodiċi tal-
Fruntieri ta' Schengen 
 
- Komunikazzjoni dwar il-possibbiltà tal-
introduzzjoni ta’ UE-ESTA 

Leġiżlattiva / 
Mhux leġiżlattiva 

L-għan huwa li tiġi mħarsa s-sigurtà tal-fruntieri tagħna filwaqt li jiġi żgurat li l-Ewropa 
tibqa' aċċessibbli għall-vjaġġaturi frekwenti bl-użu ta' teknoloġiji moderni fil-ġestjoni tal-
fruntieri. L-EES tiġġenera informazzjoni li tgħin fl-identifikazzjoni u l-qbid ta' immigranti 
irregolari (partikolarment dawk li jibqgħu wara li jiskadilhom il-permess), u b'hekk tkun ta' 
deterrent għall-immigrazzjoni illegali. Tkun tikkontribwixxi wkoll għaż-żamma ta' livell 
għoli ta' sigurtà billi tiġġenera informazzjoni li tgħin fil-prevenzjoni tat-terroriżmu u l-attività 
kriminali serja u tippermetti l-qbid tat-terroristi u dawk issuspettati b'atti kriminali  
 
L-RTP, min-naħa l-oħra, tkun tiffaċilita l-qsim tal-fruntieri esterni tal-UE għal vjaġġaturi 
frekwenti ta' pajjiżi terzi li jkunu kkontrollati minn qabel, filwaqt li tiġi żgurata l-koerenza 
tal-politika globali tal-UE dwar il-fruntieri. Flimkien, l-EES u l-RTP għalhekk ikomplu 
jiżviluppaw il-ġestjoni integrata tal-fruntieri billi jippermettu lill-persuni li għandhom dritt 
jidħlu fl-UE biex jagħmlu dan b'mod aktar sempliċi u mgħaġġel, filwaqt li fl-istess ħin 
jikkostitwixxu għodod essenzjali fil-ġlieda kontra l-migrazzjoni irregolari u t-theddid tas-
sigurtà. 
 
Il-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen se tkun teħtieġ li tiġi emendata sabiex tqis it-tibdil 
tekniku li se jirriżulta mill-proposti għal EES u RTP. 
 
Wara l-introduzzjoni mill-Istati Uniti u l-Awstralja ta' ESTA (sistema elettronika għall-
awtorizzazzjoni tal-ivvjaġġar), il-Komunikazzjoni se teżamina jekk l-UE għandhiex ukoll 
tintroduċi ESTA, fil-kuntest tal-ġestjoni integrata tal-fruntieri tagħha u biex tikkumplimenta 
l-politika preżenti tal-viżi. 

It-tieni kwart tal-
2011 

32 Inizjattivi dwar il-Ħarsien tal-Ekonomija Leċita:  
 

– Komunikazzjoni dwar politika komprensiva 
kontra l-korruzzjoni  

– Proposta ta’ qafas legali ġdid dwar il-konfiska u 
l-irkupru tal-assi kriminali 

– Komunikazzjoni dwar l-istrateġija ta' kontra l-

Mhux leġiżlattiva / 
Leġiżlattiva 

Il-ħarsien tal-ekonomija leċita huwa prijorità sabiex jiġi żgurat li l-UE tkun tista' tikseb l-
għanijiet tal-Istrateġija UE 2020. F'dan il-kuntest, il-Komunikazzjoni dwar politika 
komprensiva kontra l-korruzzjoni se tħares lejn it-twaqqif ta' mekkaniżmu ta' evalwazzjoni 
sabiex jevalwa l-isforzi ta' kontra l-korruzzjoni fl-UE u se tippreżenta modalitajiet ta' 
koperazzjoni mal-GRECO (il-grupp ta' Stati tal-Kunsill tal-Ewropa kontra l-korruzzjoni) 
għal dak l-għan.  
 
Il-proposta għal qafas legali ġdid għat-tisħiħ tal-ikkonfiskar u l-irkupru tal-assi kriminali fl-
UE se jkollha l-għan li ssaħħaħ l-għodod eżistenti sabiex tattakka d-dħul mill-kriminalità 
b'mod aktar effettiv. 
 

It-tieni kwart tal-
2011 
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 Titolu Tip ta’ 
inizjattiva 

Deskrizzjoni tal-kamp tal-applikazzjoni tal-għanijiet Data prevista 
għall-adozzjoni 

frodi Strateġija komprensiva kontra l-frodi, li tipprovdi qafas għal protezzjoni aħjar tal-interessi 
finanzjarji tal-UE fis-setturi differenti ta' politika.  

33 Qafas legali komprensiv ġdid għall-protezzjoni tad-
dejta personali fl-UE (Carry-over 2010) 

Leġiżlattiva L-inizjattiva għandha l-għan li timmodernizza s-sistema eżistenti għall-protezzjoni tad-dejta 
personali fl-oqmsa kollha tal-attivitajiet tal-Unjoni sabiex tinżamm l-applikazzjoni effettiva 
tal-prinċipji tal-protezzjoni tad-dejta, u tittejjeb il-leġiżlazzjoni kurrenti tal-protezzjoni tad-
dejta, fid-dawl tal-isfidi tal-globalizzazzjoni, it-teknoloġiji l-ġodda, u l-ħtiġijiet tal-
awtoritajiet pubbliċi.  

It-tieni kwart tal-
2011 

34 Proposta għat-tiġdid tal-Leġiżlazzjoni tal-
Protezzjoni Ċivili 

Leġiżlattiva  L-għan ewlieni se jkun it-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-UE tar-Rispons, il-Preparatezza u l-
Prevenzjoni tad-Diżastri (fost l-oħrajn, permezz ta' koordinazzjoni msaħħa u arranġamenti 
msaħħa bil-għan li tiġi ggarantita d-disponibilità ta' sett bażiku ta' assi ta' protezzjoni ċivili), 
f'konformità mal-proposti ppreżentati fil-Komunikazzjoni ta' Novembru 2010 dwar it-Tisħiħ 
tal-Kapaċità tal-UE ta' rispons għad-Diżastri. 

Ir-raba' kwart tal-
2011 

L-Ewropa fid-Dinja: nagħtu s-sehem tagħna fix-xena globali 
Politika kummerċjali komprensiva 
35 Proposta għal rinfurzar ta’ appoġġ għal SMEs tal-

UE fi swieq barra l-UE 
Mhux leġiżlattiva / 
Leġiżlattiva 

L-għanijiet ewlenin tal-appoġġ għan-negozju fuq il-livell tal-UE huma li tiġi pprovduta 
għajnuna supplimentari meħtieġa mill-SMEs sabiex ikollhom aċċess għal, u jiżviluppaw l-
attivitajiet tagħhom fl-aktar swieq importanti barra mill-UE fejn din l-għajnuna tassew toffri 
valur miżjud. Skont is-suq eżistenti jew potenzjali, is-servizzi tal-UE jistgħu jkunu meħtieġa 
fir-rigward tal-assistenza għall-aċċess għas-swieq, il-protezzjoni tal-IPR, it-twaqqif ta' 
standards u kwistjonijiet regolatorji. Dawn is-servizzi se jiġu adattati għall-ħtiġijiet tal-SMEs 
tal-UE identifikati lokalment għal kull suq partikolari kkonċernat u għas-servizzi diġà offruti 
lokalment minn fornituri oħra ta' servizzi, bħall-Istati Membri jew l-assoċjazzjonijiet tan-
negozju tal-UE bħall-Organizzazzjonijiet Ewropej tan-Negozju li diġà jeżistu f'diversi pajjiżi 
terzi. Is-servizzi pprovduti għandhom jikkumplimentaw, jirrinforzaw u joperaw 
f'koperazzjoni ma' dawn il-fornituri eżistenti ta' servizzi. 

Ir-raba' kwart tal-
2011 

36 Inizjattiva dwar l-aċċess ta' kumpaniji u prodotti ta' 
pajjiżi terzi fis-suq tal-akkwisti pubbliċi tal-UE 
(MASP – Skema tal-Aċċess għas-Suq għall-
Akkwisti) 

Leġiżlattiva  L-għan ewlieni ta' dan ir-regolament huwa li jtejjeb il-kundizzjonijiet li fihom l-impriżi tal-
UE jistgħu jikkompetu għall-kuntratti pubbliċi barra mill-UE. Bħalissa, l-fornituri tal-UE 
jiffaċċjaw prattiki restrittivi tal-akkwisti f'bosta mis-sħab kummerċjali tal-UE. Din il-
proposta, għalhekk, tfittex li tipprovdi qafas li jippermetti lill-UE sabiex tieħu azzjoni 
effettiva fil-qasam tal-Politika Kummerċjali Komuni fir-rigward tal-prattiki restrittivi tal-
akkwisti operati f'xi wħud mis-sħab kummerċjali tal-UE. 

It-tielet kwart tal-
2011  

37 Proposta għal Regolament tal-PE/il-Kunsill li 
japplika l-iskema tas-Sistema Ġeneralizzata ta' 
Preferenzi (GSP) mill-1 ta’ Jannar 2014 

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

L-ewwel kwart tal-
2011 

Il-politiki tal-UE tat-tkabbir, tal-viċinat, tal-iżvilupp u tal-għajnuna umanitarja 
38 Inizjattiva għall-immodernizzar tal-politika tal-UE 

għall-iżvilupp 
Mhux leġiżlattiva  Din l-inizjattiva se tistabbilixxi linji ta' politika ġodda dwar l-iżvilupp. Hija se tibni fuq ir-

riżultati tal-konsultazzjoni mnedija bil-Green Paper dwar il-politika tal-UE għall-iżvilupp 
f'appoġġ għal tkabbir inklużiv u sostenibbli, flimkien ma' elementi oħra bħall-Green Paper 

Ir-raba' kwart tal-
2011 
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dwar l-Appoġġ tal-Baġit. Hija se tkun akkumpanjata minn inizjattivi dwar: "It-tisħiħ tat-
Tkabbir u l-Investiment (ħolqien tax-xogħol fi sħubija mas-settur privat)", "Appoġġ għall-
Baġit" u "Żvilupp Sostenibbli/Tibdil fil-Klima u Enerġija bħala mutur tat-Tkabbir". 

39 L-immodernizzar tal-Għajnuna Umanitarja  Leġiżlattiva  L-għan ewlieni tar-reviżjoni tar-Regolament tal-Kunsill 1257/96 dwar l-għajnuna umanitarja 
se jkun li tadatta l-leġiżlazzjoni għall-ambjent ta' politika/istituzzjonali l-ġdid.  

Ir-raba' kwart tal-
2011 

Mill-input għall-impatt: niksbu l-massimu mill-politiki tal-UE 
Baġit modern għall-futur tal-Ewropa 
40 Proposta għal Qafas Finanzjarju Multiannwali ġdid, 

inklużi proposti dwar l-oqsma differenti ta' politika 
Leġiżlattiva / 
Mhux leġiżlattiva  

Stabbiliment tal-prijoritajiet baġitarji u l-proposta għal MFF ġdida għall-perjodu li ġej, li se 
tkun tikkonsisti f'dan li ġej: 
1) Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-qafas multiannwali li jmiss. 
2) Proposta tal-Kummissjoni għal Regolament ġdid tal-Kunsill dwar Qafas finanzjarju 
multiannwali, 
3) Proposta tal-Kummissjoni għal deċiżjoni ġdida dwar ir-riżorsi proprji 
4) Proposta tal-Kummissjoni għal Ftehim Interistituzzjonali ġdid dwar il-ġestjoni finanzjarja 
tajba u l-koperazzjoni fi kwistjonijiet tal-baġit. 
 

Filwaqt li tqis id-diskussjonijiet dettaljati mal-istituzzjonijiet l-oħra dwar ir-Reviżjoni tal-
Baġit tal-UE u l-konsultazzjonijiet li l-Kummissjoni se tagħmel, partikolarment dwar il-
Politika Agrikola Komuni, il-Politika Komuni tas-Sajd, il-Politika tal-Koeżjoni, il-
Kummissjoni se tippreżenta wkoll proposti ambizzjużi għall-ġenerazzjoni li jmiss ta' 
programmi finanzjarji sabiex il-baġit tal-UE jiġi allinjat aħjar mal-prijoritajiet ta' politika, 
b'mod partikolari l-Istrateġija Ewropa 2020. Dawn il-proposti se jiġu ppreżentati f'numru ta' 
pakketti, fit-tieni nofs tal-2011. Oqsma importanti ta' politika li għandhom jiġu indirizzati fil-
qafas finanzjarju se jinkludu, fost l-oħrajn, l-agrikoltura, it-tibdil fil-klima, il-koeżjoni, il-
kompetittività, l-impjiegi, l-ambjent, l-infrastruttura tal-ICT, l-enerġija, it-TEN-T u t-
trasport, is-sajd u l-affarijiet marittimi, il-koperazzjoni fil-qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet 
interni u r-riċerka u l-innovazzjoni. Il-projezzjoni esterna tal-interessi tal-UE fid-dinja se 
tkun indirizzata wkoll. L-arkitettura eżistenti se tiġi ssimplifikata, pereżempju b'enfasi akbar 
fuq l-inġinerija finanzjarja u l-finanzjament permezz ta' mobilizzazzjoni ta' fondi, sabiex jiġu 
ottimizzati l-ġestjoni u l-impatt. 

It-tieni kwart tal-
2011 



 

MT 9   MT 

Anness II: Lista indikattiva ta' inizjattivi possibbli taħt kunsiderazzjoni* 
 

* L-inizjattivi huma mqassma fi gruppi skont il-qasam tal-politika. Inizjattivi mmarkati b'(*) huma inizjattivi "kważi legali". 

 
2011 

Nr Titolu Tip ta’ inizjattiva Deskrizzjoni tal-kamp tal-applikazzjoni tal-għanijiet 
 

Kompetizzjoni 
1 Reviżjoni tal-Qafas dwar l-

Għajnuna mill-Istat għall-bini tal-
vapuri 

Mhux leġiżlattiva 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. 

2 Il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-
kwantifikazzjoni tal-ħsara fl-
azzjonijiet tad-danni tal-antitrust 

Mhux leġiżlattiva Il-White Paper tal-2008 dwar id-danni tal-antitrust ippreżentat gwida fakultattiva u pragmatika għall-qrati nazzjonali u l-
partijiet dwar kwistjonijiet ta' kwantifikazzjoni f'litigazzjoni ċivili. Il-Kummissjoni bi ħsiebha tadotta Komunikazzjoni li 
se tagħti xi perspettivi ekonomiċi dwar il-ħsara kkawżata mill-prattiki antikompetittivi u l-metodi użati komunement 
għall-kwantifikazzjoni ta' din il-ħsara. 

3 Linji gwida dwar l-għajnuna mill-
Istat għat-trasport marittimu 

Mhux leġiżlattiva L-inizjattiva għandha l-għan li tirrevedi l-linji gwida dwar l-għajnuna mill-istat għat-trasport marittimu. 

4 Linji gwida dwar ċerti Miżuri ta' 
għajnuna mill-Istat fil-kuntest tal-
Iskema tal-Kummerċ tal-
Allokazzjonijiet tal-Emissjonijiet 
tal-Gassijiet b'Effett Serra 

Mhux leġiżlattiva Se jkollhom jiġu adottati linji gwida sabiex jiġu stabbiliti regoli għat-trattament tal-għajnuna marbuta mas-Sistema tal-
Kummerċ tal-Emissjonijiet. 

5 Linji gwida għas-Salvataġġ u r-
Ristrutturar tal-istituzzjonijiet 
finanzjarji 

Mhux leġiżlattiva Fil-kuntest tal-kriżi finanzjarja, il-Kummissjoni adottat fl-2009 Komunikazzjoni dwar ir-Ristrutturar tal-Banek, li 
ddeskriviet il-kundizzjonijiet partikolari li l-banek għandhom josservaw fil-kuntest speċifiku tal-Għajnuna mill-Istat 
relatata mal-kriżi għall-istituzzjonijiet finanzjarji fuq il-bażi tal-art. 107(3)(b). Linji gwida ġodda dwar is-Salvataġġ u r-
Ristrutturar tal-istituzzjonijiet finanzjarji se jiġu ppreparati, sabiex jiġu integrati l-lezzjonijiet li ttieħdu mill-kriżi u jiġi 
stabbilit mill-ġdid reġim ġdid għas-settur finanzjarju bbażat fuq l-art. 107(3)(c). 

Aġenda Diġitali 
6 Reviżjoni tad-Direttiva dwar l-

użu mill-ġdid ta’ informazzjoni 
tas-settur pubbliku 2003/98/KE 

Leġiżlattiva  Reviżjoni tad-Direttiva dwar l-użu mill-ġdid ta’ informazzjoni tas-settur pubbliku 2003/98/KE li se tindirizza 1) l-ambitu 
tal-istrument, 2) il-limitazzjonijiet fuq il-ħlasijiet għall-użu mill-ġdid tal-informazzjoni dwar is-settur pubbliku 3) se 
tiċċara l-prinċipju li l-materjal kollu li huwa ġeneralment aċċessibbli huwa wkoll riutilizzabbli għal skopijiet kummerċjali 
u mhux kummerċjali. 

7 Komunikazzjoni dwar il-
Privatezza u l-Fiduċja f'Ewropa 
diġitali: żgurar tal-kunfidenza taċ-
ċittadini fis-servizzi l-ġodda 

Mhux leġiżlattiva Fil-kors tar-reviżjoni tal-Pakkett tat-Telekomunikazzjonijiet, tqajmu numru ta' kwistjonijiet sabiex jittejjeb il-livell tal-
ħarsien tad-drittijiet tal-utenti tal-komunikazzjonijiet elettroniċi. B'mod partikolari, il-PE sejjaħ għal aktar ċarezza fir-
rigward tal-istatus legali tal-indirizzi tal-IP, riklamar komportamentali fuq l-internet, protezzjoni tal-privatezza fl-
applikazzjonijiet tal-Web 2.0 bħas-servizzi tan-netwerking soċjali, u d-drittijiet tal-utenti ta' netwerks privati. Il-
Komunikazzjoni għandha tkun kumplimentari għar-reviżjoni tal-qafas tal-UE dwar il-protezzjoni tad-dejta.  

8 Ir-Rakkomandazzjoni tal-  Rakkomandazzjoni lill-Istati Membri mmirata lejn l-Operaturi tan-Netwerks tal-Mowbajl dwar it-trażmissjoni tal-eCall, 
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Kummissjoni fuq l-eCall* inkluż is-Sett Minimu ta' Dejta (MSD) mis-sistemi ta' ġol-vetturi għall-PSAPs. Il-linji gwida jkunu bbażati fuq in-numru 
ta' emerġenza uniku Ewropew b'kapaċitajiet ta' lokalizzazzjoni marbuta miegħu (E112) u sett ta' standards relatati mat-
trażmissjoni tal-eCall, inkluża l-implimentazzjoni tad-diskriminatur eCall (eCall flag) fin-netwerks tal-mowbajl. 

9 Proposta għal Rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill sabiex tissaħħaħ is-
sigurtà tan-netwerk u tal-
informazzjoni permezz ta' 
standards u linji gwida fl-akkwisti 
pubbliċi * 

 Rakkomandazzjoni tal-Kunsill għall-promozzjoni tal-adozzjoni ta' standards tal-IT fl-akkwisti pubbliċi 

10 Pjan ta' azzjoni tal-aċċessibilità 
tal-internet 

L-azzjoni tal-Kummissjoni Huma meħtieġa wkoll azzjonijiet koordinati biex ikun żgurat li l-kontenut elettroniku ġdid ikun ukoll disponibbli b'mod 
sħiħ għall-persuni b'diżabbiltà. B'mod partikolari, il-websajts pubbliċi u s-servizzi onlajn fl-UE u li huma importanti biex 
wieħed jieħu sehem sħiħ fil-ħajja pubblika għandhom jinġiebu konformi mal-istandards internazzjonali tal-aċċessibbiltà 
tal-internet. Abbażi ta' analiżi tal-alternattivi u sal-2011 tagħmel proposti li jiżguraw li l-websajts tas-settur pubbliku (u l-
websajts li jipprovdu servizzi bażiċi liċ-ċittadini) ikunu aċċessibbli b'mod sħiħ sal-2015. 

11 Reviżjoni possibbli / 
kjarifikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet tas-servizz 
universali fil-komunikazzjonijiet 
elettroniċi 

Leġiżlattiva / Mhux 
leġiżlattiva 

L-għan ta' din l-inizjattiva huwa li jiġu reveduti d-dispożizzjonijiet dwar is-servizz universali (Kapitolu II tad-Direttiva 
Servizz Universali 2002/22/KE) fid-dawl tal-iżviluppi fit-teknoloġija fis-suq u dawk soċjali. 

12 Komunikazzjoni dwar l-użu 
kollettiv tal-ispettru tar-radju 

Mhux leġiżlattiva Fil-kuntest tal-Programm tal-Politika tal-Ispettru tar-Radju, il-Komunikazzjoni hija ppjanata sabiex tinkoraġġixxi l-użu 
kollettiv tal-ispettru (CUS). Il-Komunikazzjoni se tiddeskrivi dan il-mudell tal-ġestjoni tal-ispettru u r-rwol tiegħu fil-
bilanċ tad-diversi mudelli. Hija se tagħti ħarsa ġenerali lejn l-użu tas-CUS, ix-xebħ u d-differenzi fir-rigward ta' approċċi 
oħra tal-ġestjoni, il-vantaġġi u l-benefiċċji tal-mudell, kif ukoll l-isfidi li jenħtieġ li jiġu indirizzati.  

13 Reviżjoni tad-Direttiva dwar il-
firma elettronika wara pjan ta' 
azzjoni dwar il-firma elettronika u 
l-identifikazzjoni elettronika u 
sabiex tiġi ffaċilitata l-provvista 
ta' servizzi pubbliċi transkonfinali 
fis-Suq Uniku;  
Id-Direttiva 1999/93 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
dwar kwadru tal-Komunità għall-
firem elettroniċi 

Leġiżlattiva Il-Pjan ta' Azzjoni tal-2008 dwar il-firem elettroniċi/l-identifikazzjoni elettronika jfittex soluzzjoni għall-UE kollha għall-
użu transkonfinali ta' servizzi pubbliċi onlajn. Rapport tal-progress previst għall-2010. Il-Kummissjoni se tkompli tevalwa 
jekk humiex meħtieġa inizjattivi oħra orizzontali u/jew settorjali.  

14 Rikonoxximent reċiproku tal-
Identifikazzjon u l-
Awtentifikazzjoni elettronika 

Leġiżlattiva Id-Deċiżjoni se jkollha l-għan li tistabbilixxi sett minimu ta' prinċipji għar-rikonoxximent reċiproku tal-mekkaniżmi 
nazzjonali tal-identifikazzjoni elettronika u l-awtentifikazzjoni elettronika fejn l-eID hija użata b'mod transkonfinali.  

15 Rapport dwar l-eżitu tar-reviżjoni 
tal-funzjonament tar-Regolament 
dwar ir-Roaming 

Mhux leġiżlattiva/ 
Leġiżlattiva 

Taħt ir-Regolament emendat dwar ir-Roaming, il-Kummissjoni Ewropea għandha tipproduċi rapport għall-Parlament 
Ewropew sat-30 ta' Ġunju 2011, li fih tirrevedi l-funzjonament tar-Regolament u tevalwa jekk l-għanijiet tiegħu ntlaħqux. 
Kif mitlub mill-Artikolu 11(1) tar-Regolament dwar ir-Roaming emendat, ir-Rapport għandu jirrevedi l-iżviluppi fil-
ħlasijiet mitluba għar-roaming bl-ingrossa u bl-imnut għas-servizzi tat-telefonati bil-vuċi, tal-SMS u tat-trażmissjoni tad-
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dejta; id-disponibilità u l-kwalità tas-servizzi inklużi dawk li huma alternattiva għar-roaming. 
16 Komunikazzjoni dwar id-

diġitalizzazzjoni u l-
priżervazzjoni diġitali 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni sejra: 
1) tagħti ħarsa ġenerali lejn il-progress fl-Istati Membri fid-diġitalizzazzjoni u l-preservazzjoni diġitali;  
2) tirrapporta dwar l-iżvilupp tal-Europeana, il-librerija diġitali tal-Ewropa;  
3) tirrapporta dwar l-osservazzjonijiet tal-'Comité des Sages dwar id-diġitalizzazzjoni';  
4) issejjaħ lill-Istati Membri sabiex jittrattaw oqsma fejn s'issa għad ma kienx hemm implimentazzjoni min-naħa tagħhom 
u  
5) tindika l-passi li jmiss min-naħa tal-Kummissjoni. 

L-affarijiet ekonomiċi u monetarji 
17 Komunikazzjoni dwar il-Finanzi 

Pubbliċi fl-UEM 2011 
Mhux leġiżlattiva Il-komunikazzjoni dwar il-Finanzi Pubbliċi fl-UEM-2011 tagħti sinteżi tal-implikazzjonijiet/sfidi tal-politika tar-Rapport 

dwar il-Finanzi Pubbliċi (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. 

18 Komunikazzjoni dwar strumenti 
finanzjarji innovattivi għall-MFF 
il-ġdid 

Mhux leġiżlattiva Is-sottogrupp tal-Kummissarji dwar l-istrumenti finanzjarji innovattivi huwa mistenni li jadotta prinċipji għat-tfassil u l-
implimentazzjoni ta' strumenti finanzjarji innovattivi li jappoġġjaw l-Ewropa 2020 u l-azzjoni esterna matul il-perjodu 
2014-2020. Huwa mistenni wkoll li jasal għal konklużjonijiet dwar strumenti konġunti ġodda mal-BEI u strumenti oħra 
tas-suq kapitali bħal bonds tal-proġetti jew strumenti finanzjarji operati flimkien ma' istituzzjonijiet pubbliċi nazzjonali u 
IFIs. Din il-Komunikazzjoni se tippreżenta dawn il-prinċipji u strumenti sabiex tinforma lill-PE, lill-Kunsill u lill-partijiet 
interessati. Hija tappoġġja l-proposti tal-Kummissjoni għal MFF ġdid. 

Edukazzjoni, Kultura u Żgħażagħ 
19 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 

dwar Inizjattiva Ġdida dwar il-
Kompetenzi 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni hija marbuta mal-inizjattiva Ħiliet Ġodda għal Impjiegi Ġodda u għandha l-għan li tiżviluppa l-
approċċ tal-kompetenzi ewlenin fl-oqsma tat-taħriġ vokazzjonali, it-tagħlim tal-adulti u l-edukazzjoni għolja, filwaqt li 
tibni fuq ir-Rakkomandazzjoni tal-2006 dwar il-Kompetenzi Ewlenin u tmur lil hinn minnha. Hija tappoġġja l-isforzi fl-
Istati Membri għall-immodernizzar ta' dawn l-oqsma l-oħra tal-provvediment għall-edukazzjoni u t-taħriġ, u tħares b'mod 
partikolari lejn il-kwistjonijiet ta' valutazzjoni u validazzjoni u l-iżvilupp ta' lingwaġġ komuni dwar il-kompetenzi bejn id-
dinjiet tal-edukazzjoni/taħriġ u tax-xogħol, inkluż il-proposti tal-Forum ta' Livell Għoli dwar il-ħiliet bażiċi u għal 
Passaport Ewropew tal-Ħiliet. 

20 Rakkomandazzjoni għall-
promozzjoni u l-validazzjoni tat-
tagħlim informali u mhux formali 
* 

 Bħala parti mill-inizjattiva Youth on the Move; se tindirizza kif l-oqfsa nazzjonali tal-kwalifiki għandhom jiffaċilitaw il-
promozzjoni u l-validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim mhux formali u informali u jipprovdu permeabilità bejn il-VET u l-
edukazzjoni għolja, u wkoll kif jippromwovu l-professjonaliżmu u r-rikonoxximent ta' dawk li jipprovdu esperjenzi ta' 
tagħlim ta' dan it-tip, b'mod partikolari fil-qasam taż-żgħażagħ. 

21 L-użu tal-potenzjal tal-Industriji 
Kulturali u Kreattivi 

Mhux leġiżlattiva L-għan huwa li jiġi inkoraġġit l-ambjent it-tajjeb sabiex l-industriji kulturali u kreattivi (CCIs) jiffjorixxu u 
jikkontribwixxu għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli, u inklużiv. L-inizjattiva għandha tagħmilha eħfef għas-CCIs (b'mod 
partikolari l-SMEs) sabiex jiksbu aċċess għall-finanzjament, ittejjeb il-monitoraġġ tal-ħiliet meħtieġa għas-CCIs, tintegra 
aħjar lis-CCIs fl-istrateġiji tal-iżvilupp reġjonali, u twaqqaf "sħubijiet kreattivi" bejn is-CCIs u l-istituzzjonijiet edukattivi 
/ impriżi / amministrazzjonijiet. 

Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni 
22 Proposta għal Deċiżjoni tal-

Kunsill dwar il-Linji Gwida tal-
Impjiegi 

Leġiżlattiva Kif stipulat fl-Artikolu 148 TFUE, il-Kunsill, fuq proposta mill-Kummissjoni għandu kull sena jfassal linji gwida li l-
Istati Membri għandhom iqisu fil-politiki tagħhom dwar l-impjiegi. Il-proposta tal-Kummissjoni se tiġi adottata kull sena 
f'Jannar sa mill-2011. 

23 (it-tieni fażi) konsultazzjoni tal- Mhux leġiżlattiva Madwar 7,5 miljun ħaddiem fl-UE huma esposti għad-"duħħan tat-tabakk ambjentali" (ETS) fuq il-post tax-xogħol. Din 
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partijiet soċjali dwar il-ħarsien 
tas-saħħa tal-ħaddiema mir-riskji 
relatati mal-espożizzjoni għad-
Duħħan tat-Tabakk Ambjentali 
fuq il-post tax-xogħol 

l-espożizzjoni għall-ETS tista' tikkawża kanċer tal-pulmun, mard kardjovaskulari u firxa oħra ta' problemi oħra tas-saħħa. 
Hemm xiehda li l-espożizzjoni għall-ETS fuq il-post tax-xogħol wasslet għal aktar minn 7000 mewt fl-UE fl-2002. 
Filwaqt li bosta Stati Membri diġà ħadu azzjoni f'dan il-qasam, ma hemm l-ebda ħarsien uniformi jew komprensiv tal-
ħaddiema fl-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-espożizzjoni għall-ETS. F'Diċembru 2008, il-Kummissjoni nediet 
konsultazzjoni tal-ewwel stadju mal-imsieħba soċjali Ewropej, f'konformità mal-Artikolu 154 TFUE, dwar l-orjentament 
possibbli ta' inizjattiva tal-UE fir-rigward tal-espożizzjoni tal-ħaddiema għall-ETS fuq il-post tax-xogħol. 

24 Proposta biex jiġu emendati 
diversi Direttivi tal-KE dwar il-
liġi tax-xogħol bl-għan li jinkludu 
fl-ambitu tagħhom baħħara jew 
biċċiet tal-baħar 

Leġiżlattiva Il-proposta għandha l-għan li tipprovdi lill-baħħara bl-istess livell ta’ drittijiet ta’ impjieg bħal 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 jew 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.  

25 (l-ewwel fażi) konsultazzjoni tal-
imsieħba soċjali Ewropej dwar ir-
reviżjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 
2001/86/KE tat-8 ta' Ottubru 2001 
li tissupplimenta l-Istatut għal 
kumpanija Ewropea rigward l-
involviment tal-ħaddiema 

Mhux leġiżlattiva Il-konsultazzjoni se jkollha l-għan li ssir taf il-pożizzjoni tal-imsieħba soċjali Ewropej dwar ir-reviżjoni possibbli tad-
Direttiva 2001/86 bil-għan li jiġu ssimplifikati l-arranġamenti għar-rappreżentazzjoni tal-impjegati fil-kumpaniji Ewropej 
u dwar l-ambitu ta' din ir-reviżjoni. Il-konsultazzjoni se ssir wara l-pubblikazzjoni tar-Rapport tal-Kummissjoni dwar l-
implimentazzjoni tar-Regolament 2157/2001.  

26 (l-ewwel fażi) konsultazzjoni tal-
partijiet soċjali Ewropej dwar ir-
reviżjoni tad-Direttiva tal-
Kunsill 2003/72/KE tat-
22 ta’ Lulju 2003 li 
tissupplimenta l-Istatut għal 
Soċjetà Kooperattiva Ewropea fir-
rigward tal-involviment tal-
impjegati 

Mhux leġiżlattiva Il-konsultazzjoni se jkollha l-għan li ssir taf il-pożizzjoni tal-imsieħba soċjali Ewropej fir-rigward tar-reviżjoni possibbli 
tad-Direttiva 2003/72. Il-konsultazzjoni se ssir wara l-pubblikazzjoni tar-Rapport tal-Kummissjoni dwar l-
implimentazzjoni tar-Regolament 1435/2003 (l-Istatut għal Soċjetà Kooperattiva Ewropea). 

Enerġija 
27 Inizjattiva ta' appoġġ għall-

implimentazzjoni tal-grids 
intelliġenti 

Leġiżlattiva  Din il-leġiżlazzjoni se tipprovdi qafas għall-implimentazzjoni ta' grids intelliġenti fl-Istati Membri. L-implimentazzjoni 
fuq skala kbira tal-grids intelliġenti hija ta' importanza ewlenija sabiex tiżdied l-effiċjenza fl-enerġija, jiġi appoġġjat l-użu 
tal-elettriku mill-enerġiji li jiġġeddu u titwaqqaf infrastruttura għall-vetturi elettriċi. Fost l-oħrajn, hija se tiddefinixxi 
kriterji ta' kwalità li jridu jikkonformaw magħhom il-grids intelliġenti u l-obbligu li jiġu żviluppati pjanijiet nazzjonali. 

28 Komunikazzjoni dwar is-sigurtà 
tal-provvista tal-enerġija u l-
koperazzjoni internazzjonali."  

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni tippreżenta analiżi komprensiva tad-dimensjoni esterna tal-politika tal-UE dwar l-enerġija. Hija se 
tidentifika prijoritajiet għall-koperazzjoni esterna tal-UE dwar l-enerġija sabiex jitwettqu l-għanijiet tal-politika tal-UE 
dwar l-enerġija f'konformità mal-Art. 194 TFUE. 

Politika ta’ Tkabbir u tal-Viċinat 
29 Pakkett tat-Tkabbir 2011 Mhux leġiżlattiva Il-Kummissjoni hija mistiedna li tirrapporta dwar il-pajjiżi kandidati u dawk SAP. Id-Dokument tal-Istrateġija tal-

Kummissjoni jippermetti lill-Kunsill Ewropew li jiddefinixxi l-orjentazzjonijiet strateġiċi ewlenin dwar it-tkabbir fl-aħħar 
ta’ kull sena. 

30 Opinjoni tal-Kummissjoni dwar l-
applikazzjoni tas-Serbja għas-

Mhux leġiżlattiva Evalwazzjoni ta’ kemm is-Serbja hija lesta li tilħaq il-kriterji ta’ Kopenħagen għas-sħubija fl-UE u l-kundizzjonijiet 
stabbiliti għall-Proċess ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni, valutazzjoni tal-impatt li l-adeżjoni tas-Serbja jista' jkollha 
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sħubija fl-UE fuq il-politiki rilevanti tal-UE u rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill dwar ir-rispons tiegħu għall-applikazzjoni tas-Serbja.  
31 Pakkett Annwali tal-Politika tal-

Viċinat Ewropew (ENP) 
Mhux leġiżlattiva Komunikazzjoni li tiġbed konklużjonijiet mir-reviżjoni strateġika tal-ENP, ħames snin wara t-twaqqif tagħha u bbażata 

fuq proċess wiesa' ta' konsultazzjoni li jinvolvi l-istati membri, il-pajjiżi sħab, u partijiet oħra interessati. Il-
Komunikazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn 14-il Dokument ta' Ħidma tal-Persunal (12-il rapport tal-pajjiżi, 
rapport settorjali u rapport dwar is-Sħubija tal-Lvant fid-dawl tas-Samit tal-EaP li għandu jseħħ fl-ewwel nofs tal-2011).  

L-Ambjent 
32 Reviżjoni tal-lista ta’ sustanzi ta’ 

prijorità taħt id-Direttiva Qafas 
tal-Ilma 

Leġiżlattiva Id-Direttiva Qafas tal-Ilma tirrikjedi li l-Kummissjoni tirrevedi l-lista ta' sustanzi ta' prijorità kull erba' snin. Is-sustanzi ta’ 
prijorità huma dawk li joħolqu riskju għall-ambjent akkwatiku jew permezz tiegħu fil-livell tal-UE. Dawn huma parti 
mill-bażi tal-istrateġija tal-UE biex tikkumbatti t-tniġġis kimiku fl-ilmijiet tal-UE. 

33 Komunikazzjoni dwar l-
implimentazzjoni tal-liġi u l-
politika ambjentali tal-UE: sfida 
komuni.  

Mhux leġiżlattiva Il-komunikazzjoni se tindirizza n-nuqqasijiet fl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni ambjentali u tipproponi triq 'il quddiem 
strateġika filwaqt li tesplora numru ta' toroq prattiċi biex jittejbu n-nuqqasijiet kurrenti fl-implimentazzjoni tal-acquis tal-
UE. Kwistjonijiet li jenħtieġ li jiġu indirizzati, fost l-oħrajn, se jkunu t-titjib tal-koerenza tal-leġiżlazzjoni, it-titjib tal-
promozzjoni tal-konformità, it-tisħiħ tal-effikaċja tal-ispezzjonijiet u t-tisħiħ tar-rwol tal-imħallfin nazzjonali fl-appoġġ 
tal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE.  

Saħħa u Konsumaturi 
34 Proposta għal reviżjoni tad-

Deċiżjoni dwar il-mard li jittieħed 
magħquda ma' inizjattiva dwar il-
prevenzjoni u l-kontroll ta' 
theddid serju transkonfinali għas-
saħħa fil-livell tal-UE (Is-Sigurtà 
tas-Saħħa fl-Unjoni Ewropea) 

Leġiżlattiva L-inizjattiva tas-Sigurtà tas-Saħħa għandha l-għan li tirrevedi u taġġorna l-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE dwar il-mard li 
jittieħed (Deċiżjoni 2119/98 u d-deċiżjonijiet li jimplimentawha) u tirrinforza l-kollaborazzjoni fuq il-livell tal-UE dwar 
theddid serju transkonfinali għas-saħħa minn perspettiva globali tas-saħħa pubblika ("l-approċċ tar-riskji kollha") filwaqt 
li jitqiesu l-istrutturi u l-mekkaniżmi eżistenti fil-livell tal-UE). 

35 Reviżjoni tad-Direttiva 
2001/95/KE dwar is-sigurtà 
ġenerali tal-prodotti (GPSD) 

Leġiżlattiva Ir-rapport tal-Kummissjoni (2009) dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva Dwar is-Sigurtà Ġenerali tal-Prodotti identifika 
oqsma fejn jista' jsir titjib fid-Direttiva. L-esperjenza bil-ġestjoni tal-allerti rikorrenti dwar is-sikurezza tal-prodotti, il-
kumplessità involuta biex jiġu stabbiliti parametri ta' sikurezza utli, u l-isfidi tal-globalizzazzjoni, huma l-muturi ewlenin. 
Suq intern ta' prodotti sikuri għall-konsumaturi jitlob regoli aktar sempliċi u aktar ċari għal infurzar aktar effettiv. L-
impriżi jixirqilhom kundizzjonijiet li jkunu tassew l-istess għal kulħadd. Koordinazzjoni aħjar tal-azzjoni mill-awtoritajiet 
tal-Istati Membri hija ċ-ċavetta għat-titjib. Is-sistema RAPEX hija diġà rikonoxxuta b'mod wiesa', iżda tista' tkun ta' 
għajnuna akbar sabiex tgħin biex jiġi żgurat li l-Ewropej kollha jgawdu l-istess livelli ta' sigurtà jekk il-qafas leġiżlattiv 
jiġi mtejjeb. 

36 Komunikazzjoni dwar l-Istrateġija 
tal-Politika tal-Konsumatur 
(2014-2020) 

Mhux leġiżlattiva L-Istrateġija tal-Politika tal-Konsumatur kurrenti tkopri l-perjodu 2007-2013. L-Istrateġija l-ġdida (2014-2020), li se tiġi 
ppreżentata bħala Komunikazzjoni, għandha ssir kmieni biżżejjed, sabiex ikun hemm biżżejjed żmien sabiex jiġi 
żviluppat il-Programm assoċjat. 

37 Proposta għal reviżjoni tad-
Direttiva tal-Prodotti tat-Tabakk 
2001/37/KE dwar il-manifattura, 
il-preżentazzjoni u l-bejgħ  

Leġiżlattiva Seħħew żviluppi sostanzjali fir-regolamentazzjoni tal-prodotti tat-tabakk. Għalhekk, aġġornament tad-Direttiva huwa 
neċessarju sabiex iż-żgħażagħ u l-gruppi vulnerabbli jitpoġġew aħjar taħt il-mira tagħha. 

38 Komunikazzjoni li tikkonċerna t-
Tieni Strateġija tal-UE għall-
protezzjoni u l-benessri tal-

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 kif ukoll barra mill-UE. L-Istrateġija tirrispondi 
għad-domanda tal-partijiet interessati u l-PE biex jiġu żviluppati l-politiki tal-UE dwar il-benessri tal-annimali 
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annimali (2011-2015) b’kunsiderazzjoni dovuta għall-ispejjeż globali u l-impatti tagħhom fuq il-kompetittività tas-settur. 
Affarijiet Interni 
39 Komunikazzjoni dwar aġenda tal-

UE għall-integrazzjoni ta' 
ċittadini ta' pajjiżi terzi, inklużi l-
iżvilupp ta’ mekkaniżmu tal-
koordinazzjoni 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni għandha tniedi t-“tieni fażi” tal-Aġenda Komuni dwar l-Integrazzjoni indirizzata biex ittejjeb l-
għodod eżistenti tal-koordinazzjoni tal-politiki tal-integrazzjoni u l-iżvilupp ta’ strumenti ġodda, inklużi Moduli Ewropej 
tal-Integrazzjoni. Dan jikkorrispondi mal-għan politiku li tiġi żgurata integrazzjoni aħjar tal-migranti, kif imħabbar fl-
Istrateġija UE 2020, u se jkun ibbażat fuq il-bażi legali l-ġdida pprovduta mit-Trattat ta' Liżbona (art. 79§4 TFUE), li 
teskludi l-armonizzazzjoni tal-liġijiet filwaqt li tippermetti miżuri ta' appoġġ. 

40 Direttiva dwar l-użu tar-Rekords 
tal-Ismijiet tal-Passiġġieri għall-
finijiet tal-infurzar tal-liġi (PNR 
Ewropew) 

Leġiżlattiva Ir-riformular tal-proposta għal Deċiżjoni Qafas tal-PNR tal-UE wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Liżbona. Il-proposta 
tistipula li t-trasportaturi tal-ajru se jkunu obbligati li jpoġġu d-dejta tal-PNR tal-passiġġieri tagħhom għad-dispożizzjoni 
tal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri.  

41 Komunikazzjoni dwar solidarjetà 
mtejba fi ħdan l-UE 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni se jkollha l-għan li toħloq qafas koerenti u komprensiv għal qsim aħjar tar-responsabbiltà għal dawk li 
jfittxu l-ażil u benefiċjarji tal-protezzjoni internazzjonali fl-UE. 

42 Programm Ewropew dwar ir-
Rintraċċar tal-Finanzjament tat-
Terroriżmu (TFTP Ewropew) 

Leġiżlattiva Il-ftehim bejn l-UE u l-Istati Uniti dwar il-Programm dwar ir-Rintraċċar tal-Finanzjament tat-Terroriżmu (TFTP) 
jipprovdi perspettiva fit-tul tat-twaqqif fi ħdan l-UE ta' sistema tal-UE ekwivalenti għat-TFTP, li jimplika trasferiment ta' 
dejta aktar immirat fil-futur u li jippermetti li l-estrazzjoni tad-dejta ssir fuq it-territorju tal-UE. L-Artikolu 2 tad-
Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-ftehim bejn l-UE u l-Istati Uniti jistieden lill-Kummissjoni sabiex tressaq, sa 
mhux aktar tard mill-1 ta' Awwissu 2011, qafas legali u tekniku għall-estrazzjoni tad-dejta fit-territorju tal-UE.  

43 Proposta leġiżlattiva dwar il-
ħolqien ta' Sistema Ewropea ta' 
Sorveljanza għall-Fruntieri 
(EUROSUR) 

Leġiżlattiva L-għan tal-EUROSUR hija li ssaħħaħ il-kontroll tal-fruntiera esterna ta' Schengen, partikolarment il-fruntieri marittimi 
tan-nofsinhar u l-fruntieri tal-art tal-lvant. EUROSUR se tistabbilixxi mekkaniżmu sabiex l-awtoritajiet tal-Istati Membri 
li jwettqu attivitajiet ta' sorveljanza tal-fruntieri (gwardji tal-fruntieri, gwardji kostali, pulizijia, dwana, u qawwiet tal-
baħar) jaqsmu l-informazzjoni operattiva u jikkoperaw ma' xulxin u mal-FRONTEX sabiex jitnaqqas it-telf tal-ħajja fuq 
il-baħar u n-numru ta' immigranti irregolari li jidħlu fl-UE mingħajr ma jinqabdu, u jżidu s-sigurtà interna billi jwaqqfu l-
kriminalità transkonfinali bħat-terroriżmu, it-traffikar tal-bnedmin, tal-armi, tad-drogi, eċċ. Għaldaqstant, għall-finijiet 
tat-twaqqif ta' qafas tekniku u operattiv għall-EUROSUR, il-proposta leġiżlattiva se tiffoka fuq id-dmirijiet u l-
funzjonijiet taċ-ċentri nazzjonali ta' koordinazzjoni u t-twaqqif ta' netwerk deċentralizzat ta' komunikazzjoni u se 
tipprovdi regoli komuni għall-iskambju tal-informazzjoni bejn iċ-ċentri nazzjonali ta' koordinazzjoni u mal-FRONTEX. 

44 Komunikazzjoni dwar l-
evalwazzjoni u l-iżvilupp futur 
tal-Approċċ Globali għall-
Migrazzjoni 

Mhux leġiżlattiva Kif previst fil-programm ta' Stokkolma, u fuq il-bażi tal-evalwazzjoni tax-xogħol li sar sa issa, din il-Komunikazzjoni se 
tikkontribwixxi għat-tkomplija tal-iżvilupp u l-konsolidament tal-approċċ globali għall-migrazzjoni. Hija se tiġi elaborata 
skont proċess parteċipattiv wiesa', li jassoċja l-partijiet interessati kollha relevanti, u se jippromwovi koordinazzjoni, 
koerenza u sinerġiji akbar, u kif ukoll użu aktar strateġiku u bbażat fuq l-evidenza tal-istrumenti tal-approċċ globali. Il-
Komunikazzjoni se tkun akkumpanjata minn tliet dokumenti ta' ħidma tal-persunal li se jesploraw l-effetti tat-tibdil fil-
klima fuq il-migrazzjoni, il-konnessjoni bejn il-migrazzjoni u l-iżvilupp u n-nuqqas ta' ħaddiema.  

45 Proposta għal reviżjoni tad-
Direttiva 2006/24/KE (Żamma ta' 
Data) 

Leġiżlattiva Wara evalwazzjoni tad-Direttiva dwar iż-Żamma ta' Data eżistenti u s-sentenzi riċenti tal-qrati kostituzzjonali tal-Istati 
Membri, reviżjoni tad-Direttiva għandha l-għan li jkun 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). 

46 Regolament li jistabbilixxi 
proċedura għall-iffriżar ta' fondi 
ta' persuni ssuspettati b'attivitajiet 
terroristiċi fl-UE 

Leġiżlattiva Il-miżuri eżistenti ta' qabel Lisbona tal-iffriżar tal-assi kontra persuni u gruppi speċifiċi għall-prevenzjoni tat-terroriżmu u 
l-ġlieda kontrih fihom nuqqas għaliex, minħabba li ma hemmx bażi legali, ma jippermettux l-elenkar tal-persuni 
ssuspettati b'attivitajiet terroristiċi fl-UE. Sabiex jissewwa dan in-nuqqas, it-Trattat ta' Lisbona żied bażi legali ġdida (Art. 
75 TFUE) li fuq il-bażi tiegħu jenħtieġ li tiġi żviluppata proċedura kumplimentari ta' elenkar għal terroristi interni.  
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Industrija u Intraprendenza 
47 Komunikazzjoni dwar l-istrateġija 

għall-Kompetittività Sostenibbli 
tas-settur tal-Kostruzzjoni tal-UE 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni se tiddefinixxi strateġija għat-tisħiħ tal-kompetittività tas-settur Ewropew tal-kostruzzjoni filwaqt li 
tilqa' l-isfidi kurrenti u futuri għas-soċjetà sal-2020. Hija se tippreżenta sett ta' azzjonijiet ta' prijorità li għandhom isiru 
mill-operaturi ewlenin fis-settur (il-livell tal-UE, l-awtoritajiet tal-Istati Membri, l-industrija) li jippermettu li jittieħdu 
passi tanġibbli lejn l-għanijiet previsti. Dan jinkludi modalitajiet xierqa għall-koordinazzjoni sabiex jinkiseb l-impatt 
massimu. L-għanijiet u l-azzjonijiet se jqisu b'mod sħiħ il-kuntesti differenti tal-pajjiżi fl-Istati Membri, is-subsetturi varji 
tal-kostruzzjoni, id-differenzi fir-rwol u d-daqs tal-operaturi u wkoll l-impatt tal-iżviluppi ekonomiċi ċikliċi. 

48 Reviżjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 
89/105/KEE dwar it-trasparenza 
ta' miżuri li jirregolaw il-prezzijiet 
ta' prodotti mediċinali għall-użu 
tal-persuna u li jkunu parti mill-
pjan ta' sistemi nazzjonali ta' 
assigurazzjoni tas-saħħa 

Leġiżlattiva L-għan bażiku tal-politika huwa li jittejjeb il-funzjonament tas-suq intern tal-mediċini. L-għan tar-reviżjoni huwa 
għalhekk li tħares lejn l-opportunità li tiġi aġġornata direttiva li tmur lura sal-1989, filwaqt li tqis il-ġurisprudenza 
żviluppata mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, l-eżiti tal-Inkjesta tas-Settur tal-Farmaċewtika u tal-monitoraġġ tas-suq 
flimkien mal-iżviluppi fis-suq u fir-regolamenti nazzjonali dwar l-ipprezzar u r-rimborsi. 

49 Reġistrazzjoni ta' vetturi bil-
mutur li kienu rreġistrati qabel fi 
Stat Membru ieħor 

Leġiżlattiva L-għan prinċipali ta' politika huwa t-titjib tal-funzjonament tas-suq intern permezz tal-eliminazzjoni tal-ostakli għall-
moviment ħieles tal-oġġetti, is-servizzi u l-ħaddiema, ikkawżati mill-formalitajiet u rekwiżiti amministrattivi differenti 
għar-reġistrazzjoni tal-vetturi bil-mutur li kienu ġew irreġistrati qabel fi Stat Membru ieħor. 

50 Proposta għal Regolament li 
jirrigwarda l-livell permissibbli ta' 
ħoss u s-sistema tal-exhaust tal-
vetturi bil-mutur 

Leġiżlattiva L-għan ewlieni tal-inizjattiva huwa li timmira li tnaqqas l-impatt negattiv tal-espożizzjoni taċ-ċittadini Ewropej għall-
istorbju kkawżat mit-traffiku tal-vetturi bil-mutur. L-għan speċifiku huwa li jiġu mmodfikati u mtejba r-rekwiżiti 
applikabbli fi ħdan is-sistema Ewropea għall-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijet tal-
ħoss tagħhom. Dan jirrigwarda t-tipi ġodda kollha ta' karozzi tal-passiġġieri, trakkijiet u karozzi tal-linja li jiġu approvati 
wara li tidħol fis-seħħ din il-miżura leġiżlattiva. 

51 Regolament li jistabbilixxi reġim 
ta' Responsabbiltà ta' Partijiet 
Terzi għas-Sistemi tan-
Navigazzjoni Globali bis-Satellita 
tal-UE 

Leġiżlattiva L-għan ġenerali huwa li jgħin biex tiġi ċċarata s-sistema ta' responsabbiltà ta' partijiet terzi applikabbli għall-GNSS UE 
bħala wieħed mill-aspetti tal-isfruttament ulterjuri tal-GNSS UE. L-għan speċifiku huwa li tiġi stabbilita sistema uniformi 
ta' responsabbiltà li tilħaq bilanċ bejn l-interessi tal-partijiet interessati kollha:  
- tal-utenti u l-partijiet terzi, bħala atturi possibbli 
- u ta' dawk kollha involuti fil-katina tal-GNSS, bħala konvenuti possibbli 
L-għan operattiv huwa li jiġu definiti regoli li huma kompatibbli mal-ispeċifiċitajiet tal-implimentazzjoni tal-GNSS UE. 

52 Proposta għal Direttiva li temenda 
d-direttiva qafas 2007/46/KE 
dwar l-approvazzjoni tat-tipi 
għall-vetturi b'mutur (li tintroduċi 
dispożizzjonijiet tas-sorveljanza 
tas-suq tal-qafas leġiżlattiv ġdid 
dwar il-kummerċjalizzazzjoni tal-
prodotti) 

Leġiżlattiva L-għan globali tal-politika huwa li jiġi ssalvagwardjat u msaħħaħ is-suq intern għall-vetturi bil-mutur billi jiġi żgurat li 
jkun hemm il-mekkaniżmi kollha meħtieġa għal implimentazzjoni u infurzar effettivi u uniformi tal-leġiżlazzjoni ta' qafas 
tal-prodotti awtomotivi. 
Hija għandha l-għan li tikseb li l-vetturi kollha bil-mutur, flimkien mas-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi 
separati maħsuba għal dawn il-vetturi li jitqiegħdu fis-suq tal-UE jikkonformaw mar-rekwiżiti applikabbli bil-għan li jiġi 
żgurat livell għoli ta' sikurezza u protezzjoni ambjentali u li jinżammu kundizzjonijiet ugwali għall-operaturi ekonomiċi 
involuti. 

Suq Intern u Servizzi 
53 Immodernizzar tal-qafas 

leġiżlattiv tal-Akkwisti Pubbliċi 
tal-UE 

Leġiżlattiva Din l-inizjattiva se jkollha l-għan li timmodernizza u tissimplifika l-qafas eżistenti tal-akkwisti pubbliċi tal-UE (id-
Direttivi 2004/17/KE u 2004/18/KE). Filwaqt li tippreżerva l-prinċipji tat-trasparenza u n-nondiskriminazzjoni, ir-
reviżjoni se tfittex li tiżgura li l-qafas tal-akkwisti tal-UE jkun ottimizzat skont il-prinċipji tar-regolamentazzjoni 
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intelliġenti, sabiex jipprovdi l-aħjar riżultati possibbli għall-akkwisti bl-anqas spejjeż tat-tranżazzjoni u piżijiet 
amministrattivi possibbli. Fost l-oħrajn se jkunu indirizzati kwistjonijiet bħas-simplifikazzjoni tal-proċeduri tal-akkwisti, 
l-aġġornament tad-dispożizzjonijiet tal-akkwisti elettroniċi, il-koperazzjoni pubblika-pubblika, l-użu possibbli tal-
akkwisti pubbliċi sabiex jinkisbu għanijiet oħra ta' politika. 

54 Direttiva dwar l-Iskemi ta' 
Garanzija tal-Assigurazzjoni  

Leġiżlattiva Proposta leġiżlattiva (Direttiva) dwar l-IGS sabiex jiġi żgurat li l-IGS ikunu jeżistu f'kull Stat Membru u li jkunu 
konformi ma' sett minimu ta' karatteristiċi. 

55 Regolament dwar Fondazzjoni 
Ewropea 

Leġiżlattiva Sabiex jiġu indirizzati l-problemi transkonfinali, li jiffaċċjaw il-fondazzjonijiet (u possibilment forom legali filantropiċi 
oħra) u d-donaturi tagħhom, partikolarment fir-rigward tal-piżijiet amministrattivi jew limitazzjonijiet legali eċċessivi. 

56 Inizjattiva dwar Konċessjonijiet Leġiżlattiva Sabiex jiġu pprovduti ċarezza u ċertezza legali fir-rigward tar-regoli li jirregolaw l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni. 
57 Direttiva li tiżgura l-konsistenza u 

l-effikaċja tar-Regoli tal-Iżvelar 
Prekuntrattwali u l-Bejgħ għal 
Pakketti ta' Prodotti ta’ 
Investiment mhux Professjonali 
(PRIPs) 

Leġiżlattiva Sabiex jinkiseb livell għoli ta' ħarsien tal-konsumatur billi jiġu stipulati rekwiżiti ta' żvelar u bejgħ xierqa u komparabbli 
għal prodotti simili. 

58 Green Paper dwar id-Direttiva tal-
Kwalifiki Professjonali: triq 'il 
quddiem lejn riforma possibbli 

Mhux leġiżlattiva Sabiex tippreżenta rapport ta' evalwazzjoni bbażat fuq l-evalwazzjoni ex-post tal-funzjonament kurrenti tad-Direttiva 
dwar il-Kwalifiki Professjonali u Green Paper li tikkonsulta dwar il-ħtieġa għal riforma ulterjuri tad-Direttiva dwar il-
Kwalifiki Professjonali.  

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

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni/rapport se jiddeskrivu l-proċess ta' evalwazzjoni reċiproka u l-istat tas-suq intern wara l-
implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi u jiddeskrivu l-azzjoni ta' segwitu (inkluż jekk hux meħtieġ li tiġi 
kkunsidrata aktar azzjoni – kemm leġiżlattiva kif ukoll li mhix – f'ċerti oqsma.) 

60 Green Paper dwar inizjattiva ta' 
qafas dwar il-governanza 
korporattiva  

Mhux leġiżlattiva Sabiex jiġu kkunsidrati firxa ta' kwistjonijiet ta' governanza korporattiva għall-kumpaniji, inkluż il-funzjonament effettiv 
tal-bordijiet, il-protezzjoni tal-azzjonisti minoritarji, l-involviment tal-azzjonisti/investituri u kwistjonijiet ġenerali li 
jirrigwardaw l-operat tas-sistema "ikkonforma u spjega" u l-monitoraġġ fl-Istati Membri.  

61 Inizjattiva tan-Negozju Soċjali Mhux leġiżlattiva / 
Leġiżlattiva  

Sabiex jiġi promoss in-negozju soċjali u l-iżvilupp tiegħu fis-Suq uniku. 

62 Qafas tal-UE għall-
approssimazzjoni tar-reġimi ta' 
sanzjonar fis-settur finanzjarju 

Leġiżlattiva Sabiex jissaħħu s-sistemi nazzjonali tas-sanzjonar b'mod konsistenti u jittejjeb l-infurzar tas-sanzjonijiet. 

63 Direttiva dwar il-Liġi tat-Titoli 
Regolament dwar id-Depożitorji 
Ċentrali tat-Titoli (CSDs) 

Leġiżlattiva L-għan ewlieni ta' politika huwa s-simplifikazzjoni taż-żamma u t-tranżazzjonijiet permezz ta' armonizzazzjoni tal-liġi 
tal-Istati Membri. Dan jirrelata mal-liġi sostantiva u wkoll mal-aspett tal-kunflitt tal-liġijiet. 
It-tieni għan ta' politika huwa li jiġu aboliti r-regoli li jostakolaw id-depożitu ta' ħarġiet ta' titoli f'depożitorju li jinsab fi 
Stat Membru ieħor. 

64 Emendar tad-Direttiva UCITS fir-
rigward tar-regoli dwar id-
depożitarji tal-UCITS u l-politiki 
tar-remunerazzjoni 

Leġiżlattiva Sabiex jiżdied il-livell tal-ħarsien tal-investituri u jinħolqu kundizzjonijiet ugwali għall-investituri tal-UCITS madwar l-
Ewropa billi jiġu preskritti regoli preċiżi fir-rigward taż-żamma ta' titoli minn istituzzjonijiet depożitarji. 

65 Reviżjoni tad-Direttiva dwar Leġiżlattiva Sabiex jinżammu kundizzjonijet ugwali ma' Solvenza II u tiġi promossa attività transkonfinali akbar f'dan il-qasam u 
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Istituzzjonijiet għall-Pensjonijiet 
Okkupazzjonali (IORP) 

b'hekk jingħata kontribut biex jiġu indirizzati l-isfidi tat-tixjiħ demografiku u d-dejn pubbliku. 

66 Segwitu għall-Green Paper dwar 
il-Governanza Korporattiva fl-
Istituzzjonijiet Finanzjarji 

Leġiżlattiva Sabiex tissaħħaħ il-kwalità tal-mekkaniżmi tal-governanza korporattiva fl-istituzzjonijiet finanzarji sabiex tiġi evitata 
ripetizzjoni tal-problemi tal-governanza korporattiva fil-banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħra li kkontribwew għall-kriżi 
finanzjarja tal-2008. 

Ġustizzja, Drittijiet Fundamentali u Ċittadinanza  
67 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 jistipula 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. 

68 Qafas tal-UE għal strateġiji 
nazzjonali dwar l-integrazzjoni 
tar-Roma 

Mhux leġiżlattiva Fuq il-bażi tal-ewwel fażi tal-ħidma tal-Grupp ta' Ħidma dwar ir-Roma, il-Komunikazzjoni sejra, b'mod partikolari, 
tivvaluta l-użu u l-effikaċja tal-fondi tal-UE mill-Istati Membri biex jappoġġjaw l-integrazzjoni tar-Roma. Hija se 
tidentifika nuqqasijiet fl-użu tagħhom u tagħmel proposti għal azzjoni.  

69 Proposta għal Direttiva dwar l-
Aċċess għal Avukat fi proċeduri 
kriminali 

Leġiżlattiva Din l-inizjattiva hija mfassla biex jiġi żgurat aċċess konsistenti u adegwat għal avukat għall-persuni ssuspettati u akkużati 
fi proċedimenti kriminali madwar l-UE. Il-proposta hija parti mill-Pjan għat-tisħiħ tad-drittijiet proċedurali tal-persuni 
ssuspettati u akkużati fi proċedimenti kriminali.  

70 Proposta leġiżlattiva li temenda d-
Deċiżjoni 1995/553/KE li 
timplimenta d-dritt għal 
protezzjoni konsulari 

Leġiżlattiva Kwalunkwe ċittadin tal-UE li jinsab f’pajjiż terz fejn l-Istat Membru tiegħu mhuwiex rappreżentat, hu intitolat 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-ċittadini kollha tal-UE jkunu infurmati bid-drittijiet tagħhom u li l-ambitu tal-
protezzjoni jiġi ċċarat. 

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

Leġiżlattiva Din il-proposta għandha l-għan li tistabbilixxi sistema ta' kumpens għal sitwazzjonijiet ta' kriżi bejn Stati Membri, 
f'konformità mal-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni 2007-2009 dwar l-għoti ta' protezzjoni konsolari effettiva f'pajjiżi 
terzi. 

72 Reviżjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 
90/314/KEE dwar Pakketti tal-
Ivvjaġġar, Pakketti ta’ Vaganzi u 
Pakketti ta’ Tours 

Leġiżlattiva L-għan tal-proposta huwa li timmodernizza r-regoli kurrenti għall-protezzjoni tal-konsumaturi li jixtru pakketti tal-
ivvjaġġar, partikolarment minn fuq l-internet, u tiffaċilita x-xiri ta' pakketti tal-ivvjaġġar minn Stati Membri oħra. 

73 Komunikazzjoni dwar Direttiva 
dwar ir-reklamar li jiżgwida u 
komparattiv 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni se tidentifika u teżamina oqsma għal reviżjoni possibbli tad-Direttiva. 

74 Komunikazzjoni dwar it-Taħriġ 
Ġudizzjarju Ewropew  

Mhux leġiżlattiva F'konformità mal-Programm ta' Stokkolma, il-Komunikazzjoni se tippreżenta ideat dwar kif għandu jiżdied in-numru ta' 
prattikanti legali mħarrġa fl-acquis tal-UE fl-Istati Membri tal-UE, jiġu appoġġjati l-iżvilupp u l-organizzazzjoni ta' 
attivitajiet ta' taħriġ ġudizzjarju Ewropew, fil-livell lokali, nazzjonali jew Ewropew, u tittejjeb il-kwalità tagħhom u jiġi 
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appoġġjat l-iżvilupp u l-organizzazzjoni ta' skambji tat-tip Erasmus. 
75 Regolament dwar il-perjodi ta' 

limitazzjoni fuq inċidenti tat-
traffiku transkonfinali 

Leġiżlattiva Din l-inizjattiva għandha l-għan li tiżgura li l-vittmi ta' inċidenti tat-traffiku transkonfinali ma jkunux f'riskju li jitilfu d-
dritt tagħhom għal kumpens minħabba d-differenzi fir-rigward tal-perjodi ta' limitazzjoni u preskrizzjoni fl-Istati Membri. 

76 Reviżjoni tad-Deċiżjoni Qafas 
dwar il-penali finanzjarji 

Leġiżlattiva Din l-inizjattiva għandha l-għan li tiżgura applikazzjoni konsistenti tar-rikonoxximent u l-infurzar reċiproku ta' 
penalitajiet finanzjarji imposti fi Stat Membru ieħor, inkluż għal reati tat-traffiku tat-toroq. 

77 Proposta leġiżlattiva dwar 
Komunikazzjoni mal-Familjari, 
Dawk li Jħaddmu u l-Awtoritajiet 
Konsolari fi proċedimenti 
kriminali 

Leġiżlattiva Din l-inizjattiva hija mfassla sabiex tiżgura regoli komuni minimi konsistenti u adegwati dwar id-dritt li għall-inqas 
persuna waħda tiġi infurmata dwar it-teħid tal-libertà minn persuni ssuspettati u akkużati mċaħħda mil-libertà tagħhom fi 
proċeduri kriminali madwar l-UE. Il-proposta hija parti mill-Pjan għat-tisħiħ tad-drittijiet proċedurali tal-persuni 
ssuspettati u akkużati fi proċeduri kriminali. 

78 konsultazzjoni (fl-ewwel stadju u 
t-tieni stadju) tal-imsieħba soċjali 
Ewropej dwar ir-rikonċiljazzjoni 
bejn ix-xogħol, il-familja, u l-
ħajja privata (2011) 

Mhux leġiżlattiva F'konformità mal-Karta tan-Nisa tal-2010 u b'segwitu tal-pakkett tar-rikonċiljazzjoni tal-2008, il-Kummissjoni se 
tikkonsulta mal-imsieħba soċjali Ewropej dwar miżuri leġiżlattivi oħra sabiex jittejjeb il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja, 
inkluż il-liv tal-paternità u biex wieħed jieħu ħsieb il-ġenituri. Dawn il-miżuri se jkollhom l-għan doppju li jżidu r-rata 
tal-impjieg tan-nisa billi n-nisa jġorru r-responsabbiltajiet ewlenija għall-kura tat-tfal u dipendenti oħra u li jirrispondu 
għall-isfida demografika. Skont l-eżitu tal-konsultazzjoni, il-Kummissjoni tista' tadotta proposta leġiżlattiva dwar ir-
rikonċiljazzjoni, inkluż dwar il-liv tal-paternità u dak biex wieħed jieħu ħsieb il-ġenituri, fl-2012. 

Is-sajd u l-affarijiet marittimi 
79 Proposta għal azzjoni leġiżlattiva 

tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-
Ippjanar tal-Ispazju Marittimu. 

Leġiżlattiva Li jiġi żgurat li l-Istati Membri jipprovdu qafas ta' ppjanar integrat stabbli, affidabbli u orjentat lejn il-futur sabiex 
jottimizzaw l-użu tal-ispazju marittimu għall-benefiċċju tal-iżvilupp ekonomiku u l-ambjent marittimu u li huma u 
jagħmlu dan japplikaw approċċ komuni sabiex jiffaċilitaw l-ippjanar tal-ispazju marittimu transkonfinali. 

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE 
80 Komunikazzjoni dwar il-ħarsien 

tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
Ewropea, inkluż permezz tal-liġi 
kriminali 

Mhux leġiżlattiva L-għan huwa li jiġu stabbiliti għażliet għall-użu mill-Kummissjoni tal-kompetenzi l-ġodda introdotti mit-Trattat ta' 
Liżbona għall-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni billi jiġu pprovduti elementi għal approċċ li jħares lejn il-
futur u li huwa koerenti sabiex tissaħħaħ il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea, inkluż permezz tal-liġi 
kriminali.  

81 Segwitu tad-dokument ta' 
riflessjoni dwar ir-riforma tal-
Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-
Frodi (OLAF) – proposti 
emendati li jemendaw ir-
Regolamenti tal-OLAF 
1073/1999 u 1074/1999  

Leġiżlattiva Il-Kummissjoni għandha tadotta proposta emendata għall-modifika tar-Regolament 1073/1999. L-għan tal-proposta 
emendata huwa li ttejjeb l-effiċjenza tal-investigazzjonijiet tal-OLAF u r-responsabbiltà tal-Uffiċċju. 

Riċerka u innovazzjoni 
82 Pjan Ewropew ta' Strateġija u 

Azzjoni lejn bijoekonomija 
sostenibbli sal-2020 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni se tipprovdi viżjoni u pjan ta' azzjoni għal bijoekonomija Ewropea sostenibbli u innovattiva sal-2020, 
inkluż:  
- Implimentazzjoni ta' Sħubija Ewropea tal-Innovazzjoni u t-tlestija taż-Żona Ewropea tar-Riċerka fis-setturi tal-
bijoekonomija  
- li jittejbu l-kundizzjonijiet ta' qafas għall-innovazzjoni inkluż il-promozzjoni tat-trasferiment tal-għarfien u l-akkwisti 
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pubbliċi u l-iżvilupp tal-istandards  
- li jiġu stimulati r-riformi tas-sistemi nazzjonali tal-R&D u tal-innovazzjoni tal-Istati Membri, sabiex ikun possibbli l-
iżvilupp tal-bijoekonomija fil-livell nazzjonali.  
 

83 Komunikazzjoni dwar "Sħubijiet 
fir-Riċerka u l-Innovazzjoni" 
 

Mhux leġiżlattiva Il-Kummissjoni se tippreżenta Komunikazzjoni dwar kif is-sħubijiet għall-innovazzjoni u r-riċerka ta' natura differenti 
(bħal dawk pubbliċi-privati u pubbliċi-pubbliċi), jistgħu jagħtu r-riżultati lejn l-istrateġija UE 2020 u l-Unjoni tal-
Innovazzjoni. F'dan il-kuntest, se tingħata attenzjoni speċjali għall-kunċett tas-Sħubijiet tal-Innovazzjoni. 
 

84 Komunikazzjoni dwar l-
Informazzjoni Xjentifika 

Mhux leġiżlattiva Segwitu għall-Komunikazzjoni tal-2007 dwar 'informazzjoni xjentifika fl-era diġitali' li kienet adottata bħala parti mill-
inizjattiva libreriji diġitali. Il-Komunikazzjoni se tagħti ħarsa lejn l-iżviluppi fil-qasam tal-aċċess għall-informazzjoni 
xjentifika, u se tippreżenta l-passi li jmiss li se tieħu l-Kummissjoni. Fost l-oħrajn hija se tiddefinixxi pożizzjoni dwar il-
possibilità li jiġi estiż il-mandat ta' aċċess miftuħ miż-żoni pilota kurrenti għall-FP8 kollu. 

It-Tassazzjoni u l-Unjoni Doganali 
85 It-tassazzjoni tas-settur 

finanzjarju 
Leġiżlattiva / Mhux 
leġiżlattiva 

Din l-inizjattiva ssegwi l-Komunikazzjoni adottata fis-7 ta' Ottubru li tippreżenta approċċ binarju għat-tassazzjoni tas-
settur finanzjarju b'reazzjoni għall-isfidi globali u Ewropej. Il-Kummissjoni tappoġġja l-idea ta' Taxxa fuq it-
Tranżazzjonijiet Finanzjarji (FTT) fuq livell globali. Taxxa fuq l-Attivitajiet Finanzjarji (FAT) tidher li hija l-aħjar mod li 
bih tista' tiġi ffaċċjata l-kwistjoni fl-UE. Il-Kummissjoni se tkompli tivvaluta dawn l-għażliet, sabiex tippreżenta 
inizjattivi ta' politika dwar it-tassazzjoni tas-settur finanzjarju fis-sajf tal-2011. Il-valutazzjoni tal-impatt kumulattiv ta' 
regolamentazzjoni ġdida, imposti u taxxi bankarji possibbli fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji, se tkun importanti qabel ma 
tiġi mnedija kwalunkwe proposta. 

86 Inizjattiva dwar it-taxxi tas-
suċċessjoni transkonfinali 

Mhux leġiżlattiva Tiġi promossa l-koordinazzjoni tat-taxxi tas-suċċessjoni bejn l-Istati Membri tal-UE sabiex jiġu evitati tassazzjoni doppja 
u n-nuqqas doppju ta' tassazzjoni f’sitwazzjonijiet transkonfinali u tiġi proposta rakkomandazzjoni lill-Istati Membri f'dan 
il-qasam. 

Kummerċ 
87 Komunikazzjoni dwar il-

Kummerċ u l-Iżvilupp 
Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni hija segwitu għall-istrateġija UE 2020 u l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-Politika Futura 

tal-Kummerċ u se tikkumplimentahom billi tistabbilixxi b'mod aktar preċiż kif il-politika futura tal-kummerċ tal-UE se 
jkollha dimensjoni importanti tal-iżvilupp u se tirrispondi għall-ħtiġijiet u sitwazzjonijiet partikolari tal-iżvilupp ta' sħab 
kummerċjali li qed jiżviluppaw jew li huma l-anqas żviluppati sabiex tiġi appoġġjata l-integrazzjoni tagħhom fl-
ekonomija dinjija. 

Trasport 
88 Proposta dwar l-iscanners tas-

sigurtà 
Leġiżlattiva Bħala segwitu għar-rapporti dwar l-iscanners tas-sigurtà minn Ġunju 2010, u skont ir-riżultati tal-valutazzjoni tal-impatt, 

hija tistabbilixxi qafas regolatorju għall-użu tal-iscanners tas-sigurtà fl-ajruporti tal-UE 
89 Pakkett dwar Aġenda Marittima 

Soċjali 
Leġiżlattiva / Mhux 
leġiżlattiva 

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

90 Komunikazzjoni dwar il-politika 
tat-trasport internazzjonali fir-
rigward tal-pajjiżi ġirien 

Mhux leġiżlattiva Din hija Komunikazzjoni konġunta mad-DĠ ELARG, AIDCO u RELEX/EEAS u se tiddiskuti l-politika tat-trasport lejn 
il-pajjiżi ġirien u tat-tkabbir. Dan il-pjan iġib flimkien il-politika kollha tat-trasport relatata mas-sħubija tal-lvant u t-
tkabbir taħt kappa ta' politika waħda, inklużi rabtiet aħjar mal-politika tat-TEN-T tagħna. 

91 Pjan Strateġiku tat-Teknoloġija 
tat-Trasport (STTP) 

Mhux leġiżlattiva L-STTP se 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 tagħmilx ħsara lill-ambjent fl-orizzont 2050. 
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92 Pakkett tal-mobilità elettronika Leġiżlattiva / Mhux 
leġiżlattiva 

Dan is-sett ta’ miżuri leġiżlattivi se jintroduċi l-applikazzjoni ta’ teknoloġija ġdida f'diversi moduli ta' trasport b'appoġġ 
għal sistema ta' trasport effiċjenti u sostenibbli. Il-miżuri se jkopru tikkettar tal-ferrovija integrat, takografija diġitali, 
pedaġġ elettroniku, dejta marittima integrata eċċ. 
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2012 – 2014 
Nru Titolu Tip ta’ inizjattiva Deskrizzjoni tal-kamp tal-applikazzjoni tal-għanijiet Is-sena tal-adozzjoni 
Azzjoni għall-Klima 
1 Miżuri sabiex jiġu inklużi l-

emissjonijiet tat-trasport 
marittimu fl-impenn tal-UE 
għat-tnaqqis tal-gassijiet b'effett 
serra jekk ma jintlaħaqx qbil 
dwar regoli internazzjonali 

Leġiżlattiva Skont il-leġiżlazzjoni tal-klima u l-enerġija tal-UE, għandhom jittieħdu miżuri sabiex l-
emissjonijiet tat-trasport marittimu jiġu inklużi fl-impenn tal-UE tat-tnaqqis tal-gassijiet 
b'effett serra jekk dawn l-emissjonijiet ma jkunux inklużi fil-miri tat-tnaqqis sal-2011 ta' 
ftehim internazzjonali. 

2012 

Il-Politika ta' Koeżjoni 
2 It-tieni rapport strateġiku dwar 

l-implimentazzjoni tal-
programmi tal-politika ta' 
koeżjoni 2007-2013 

Mhux leġiżlattiva  Artikolu 30 tar-Regolament 1083/2006 jitlob li l-Kummissjoni tippreżenta rapport 
strateġiku sa mhux aktar tard mill-1 ta' April 2013. 

2013 

Il-kompetizzjoni 
3 Reviżjoni tal-linji gwida tal-

għajnuna mill-Istat dwar is-
salvataġġ u r-ristrutturar 
 

Mhux leġiżlattiva Il-Linji Gwida kurrenti tas-Salvataġġ u r-Ristrutturar huma applikabbli sa Ottubru 2012. 
Minkejja li l-kriżi finanzjarja wasslet għal estensjoni tal-linji gwida kurrenti tas-
salvataġġ u r-ristrutturar, ħidma preparatorja għar-reviżjoni tagħhom kienet diġà bdiet fl-
2007, meta kien għad hemm il-mira ta' reviżjoni sal-2009. 

2012 

4 Reviżjoni tal-linji gwida dwar l-
għajnuna reġjonali nazzjonali  
 

Mhux leġiżlattiva - Il-Linji Gwida kurrenti huma fis-seħħ sal-31 ta' Diċembru 2013 
- Reviżjoni possibbli tar-regoli dwar id-demarkazzjoni tar-reġjuni, l-intensitajiet tal-
għajnuna permessi u proġetti kbar ta' infrastruttura. 

2012 

5 Reviżjoni tal-linji gwida tal-
għajnuna mill-Istat għan-
netwerks tal-broadband 

Mhux leġiżlattiva Il-Linji Gwida kurrenti għandhom jiġu reveduti sa mhux aktar tard mit-30.09.2012. 2012 

Żvilupp 
6 Proposta għal Deċiżjoni tal-

Kunsill li tieħu post id-
Deċiżjoni tal-Kunsill 
2001/822/KE tas-27 ta' 
Novembru 2001 dwar l-
assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-
territorji lil hinn mill-baħar mal-
Komunità Ewropea ("Deċiżjoni 
dwar Assoċjazzjoni lil hinn 
mill-baħar") 

Leġiżlattiva Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/822/KE tas-27 ta' Novembru 2001 dwar l-assoċjazzjoni 
tal-pajjiżi u t-territorji lil hinn mill-baħar mal-Komunità Ewropea ("Deċiżjoni dwar 
Assoċjazzjoni lil hinn mill-baħar") tiskadi fil-31 ta' Diċembru 2013 u se jkun jenħtieġ li 
din tiġi ssostitwita b'Deċiżjoni ġdida. 

2012 
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Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni 
7 Komunikazzjoni dwar "L-

iżvilupp tal-għarfien dwar is-suq 
tax-xogħol u tal-ġestjoni tal-
ħiliet: lejn verifika tal-ħiliet tal-
UE 

Mhux leġiżlattiva Bħala segwitu għall-inizjattiva ewlenija "Aġenda għal ħiliet u impjiegi ġodda", il-
verifika tal-ħiliet tal-UE se jkollha l-għan li tivvaluta l-provvista tal-ħiliet u l-ħtiġijiet tas-
suq tax-xogħol kurrenti u futuri u l-implikazzjonijiet tagħhom għas-sistemi tal-
edukazzjoni u t-taħriġ. Il-verifika tal-ħiliet tal-UE għandha ssir kull sentejn. 

2012 

8 Proposta għal strument legali 
dwar l-infurzar tad-drittijiet tal-
ħaddiema migranti tal-UE fir-
rigward tal-prinċipju tal-
moviment liberu tal-ħaddiema 

Leġiżlattiva It-tneħħija tal-ostakli eżistenti għall-mobilità tal-ħaddiema tal-UE billi jissaħħaħ l-
infurzar tad-drittijiet mogħtija mil-liġi tal-UE. 

2012 

9 Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar strateġija 
ġdida tal-UE dwar is-saħħa u s-
sikurezza fuq il-post tax-xogħol 
(2012) 

Mhux leġiżlattiva Il-Komunikazzjoni se tiddefinixxi qafas strateġiku ġdid għas-saħħa u s-sikurezza fuq ix-
xogħol għall-perjodu 2013-20. 

2012 

10 Proposta għal Regolament li 
jemenda r-Regolament 1612/68 
(EURES) 

Leġiżlattiva Il-proposta se tappoġġja l-implimentazzjoin tal-inizjattiva ewlenija "Youth on the 
Move". Aktar speċifikament, għandha l-għan li tirriforma n-netwerk tal-EURES, billi 
ttejjeb l-attivitajiet eżistenti ta' informazzjoni u konsulenza tiegħu u tespandih sabiex 
jinkludi skema madwar l-UE kollha għall-mobilità tal-ħaddiema żgħażagħ.  

2012 

11 Proposta leġiżlattiva biex tiġi 
emendata d-Direttiva 2004/37 
dwar il-protezzjoni tal-
ħaddiema minn riskji relatati 
mal-esposizzjoni għal 
karċinoġeni jew mutaġeni fuq 
il-post tax-xogħol (2013) 

Leġiżlattiva L-għan huwa li jiġi revedut il-qafas legali kurrenti sabiex jiġu indirizzati livelli 
aċċettabbli ta' riskju tal-kanċer, tittejjeb il-ġestjoni tar-riskju, u tiġi vvalutata l-estensjoni 
tal-ambitu tad-Direttiva sabiex jitqiesu fatturi ġodda ta' riskju u sustanzi li huma tossiċi 
għar-riproduzzjoni. 

2013 

Enerġija 
12 Regolament dwar ir-rappurtar ta' 

trasferimenti intra-Komunitarji 
ta' oġġetti nukleari 

Leġiżlattiva Twaqqif ta' mekkaniżmu ta' rappurtar għal trasferimenti intra-Komunitarji ta' oġġetti 
nukleari suġġett għal rekwiżit ta' rappurtar mill-Protokolli Addizzjonali għall-ftehimiet 
dwar is-salvagwardji nukleari li jinsabu fis-seħħ bejn l-Istati Membri u l-IAEA. Fil-qafas 
tal-adozzjoni ta' regolament riformulat b'użu doppju (Regolament KE 428/2009), l-Istati 
Membri qablu li jirrikunsidraw il-lista ta' oġġetti nukleari suġġetti għal kontrolli tal-
esportazzjoni tal-Komunità. 

2012 

L-ambjent 
13 Pakkett ABS fir-rigward tas-

sistema internazzjonali dwar l-
aċċess għar-riżorsi ġenetiċi u l-
qsim tal-benefiċċji (ABS), 
inklużi Proposti għal 
Deċiżjonijiet tal-Kunsill għall-

Leġiżlattiva / Mhux 
leġiżlattiva 

Dawn l-inizjattivi huma parti mill-proċess ta' tħejjija li jwassal għall-firma u r-ratifika 
mill-UE ta' Trattat internazzjonali dwar l-aċċess għar-riżorsi ġenetiċi u l-qsim tal-
benefiċċji.  
 
Il-firma u ratifika tal-Protokoll tal-ABS għandhom ikunu sostnuti minn Komunikazzjoni 

2012 
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Firma u r-Ratifika tal-ftehim 
internazzjonali u l-inizjattivi 
xierqa ta' implimentazzjoni fil-
livell tal-Unjoni. 

dwar kif il-Kummissjoni tfittex li timplimenta l-Protokoll ABS fl-Unjoni permezz ta' 
miżuri leġiżlattivi u oħrajn. 
Huwa wkoll previst segwitu b'miżuri xierqa għall-implimentazzjoni tal-protokoll tal-
ABS fl-UE. 

14 Reviżjoni tad-Direttiva tal-EIA 
(Valutazzjoni tal-Impatt 
Ambjentali) 

Leġiżlattiva L-għan globali tar-reviżjoni huwa li jittejjeb il-funzjonament tad-Direttiva, billi tiġi 
żgurata applikazzjoni aktar konsistenti u effettiva tal-prinċipji tal-valutazzjoni ambjentali 
u tiġi żgurata konsistenza mal-obbligi internazzjonali li huma ġejjin mill-Konvenzjoni 
Espoo (inkluż il-Protokoll dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali Strateġiku). 

2012 

15 Mudell għas-salvagwardja tar-
riżorsi tal-ilma tal-Ewropa 

Leġiżlattiva/Mhux 
leġiżlattiva 

L-għan huwa li tiġi żgurata d-disponibilità ta' kwantitajiet suffiċjenti ta' ilma ta' kwalità 
tajba sabiex jiġu appoġġjati l-ekosistemi akwatiċi u l-użu sostenibbli għall-ħtiġijiet 
umani u l-iskopijiet ekonomiċi. Huwa se jkun ibbażat fuq reviżjoni tal-politika eżistenti 
tal-ilma inkluż dwar l-iskarsezza tal-ilma, il-vulnerabilità u n-nixfiet u fuq valutazzjoni 
tal-implimentazzjoni tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma. Il-potenzjal għall-iffrankar tal-ilma 
fl-UE hu diġà stmat li hu ta' 40%. Tista' ssir inizjattiva dwar l-effiċjenza tal-ilma sabiex 
jiġi promoss l-iffrankar tal-ilma fil-binjiet pubbliċi u privati. 

2012 

16 Strateġija ta' reviżjoni dwar 
sustanzi li jfixklu s-sistema 
endokrinali 

Mhux leġiżlattiva Filwaqt li tibni fuq ir-rapport tal-2010/11 dwar l-istrateġija eżistenti dwar is-sustanzi li 
jfixklu s-sistema endokrinali, ir-reviżjoni tal-istrateġija se teżamina l-possibilità ta' 
kontrolli u restrizzjonijiet aktar stretti fuq il-manifattura, l-importazzjoni, l-
awtorizzazzjoni u l-użu ta' sustanzi li huma meqjusa bħala li jfixklu s-sistema 
endokrinali. 

2012-2013 

Saħħa u Konsumatur 
17 Il-pakkett jikkonsisti minn: 

 
1. Proposta għal Liġi dwar is-
Saħħa tal-Annimali 

 
 
Leġiżlattiva 

 
 
Il-proposta se tkun ibbażata fuq l-esperjenza miksuba mill-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni eżistenti u mit-twettiq tal-evalwazzjoni estensiva li tikkonċerna l-politika 
tal-UE dwar is-saħħa tal-annimali. Il-liġi l-ġdida dwar is-Saħħa tal-Annimali għandha l-
għan li tistabbilixxi struttura regolatorja iżjed ċara għas-saħħa tal-annimali fl-UE, billi 
tgħaqqad diversi atti leġiżlattivi f'qafas wieħed komprensiv dwar is-saħħa tal-annimali. 
 

2012 
 

 2. Proposta għal reviżjoni tar-
Regolament 882/2004 dwar il-
kontrolli uffiċjali matul il-katina 
alimentari li jikkonċerna b'mod 
partikolari l-finanzjament tal-
kontrolli uffiċjali, il-kontrolli 
fuq ir-residwi ta' mediċini 
veterinarji (Direttiva 96/23/KE), 
u l-prinċipji li jirregolaw l-
organizzazzjoni tal-kontrolli 
veterinarji fuq prodotti u 
annimali li jiġu ppreżentati 

Leġiżlattiva L-għan tar-reviżjoni tar-Regolament 882/2004 huwa li tikkunsidra r-riżultat ta' għadd ta' 
evalwazzjonijiet li qed iseħħu attwalment (rigward tariffi, residwi, kontrolli tal-
importazzjoni), li għandhom l-għan li jtejbu l-effiċjenza tal-kontrolli uffiċjali matul il-
katina alimentari billi jagħtu ħarsa lejn l-oqsma rregolati b'mod speċifiku (residwi) u lejn 
l-inkonsistenzi u d-diskrepanzi fl-infurzar (tariffi), u billi jintroduċu approċċ aktar 
flessibbli bbażat fuq ir-riskju għall-kontrolli fuq il-fruntieri. 
Din ir-reviżjoni għandha wkoll l-għan li tiżgura li jkun hemm sistema kompletament 
integrata ta' kontrolli partikolarment f'dak li jirrigwarda s-saħħa tal-annimali u tal-pjanti 
u li tissimplifika l-qafas għall-infurzar tal-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri. 
Il-proposta se jkollha wkoll l-għan li tissimplifika u li tirrazzjonalizza l-qafas ġenerali li 
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għall-importazzjoni fl-UE minn 
pajjiżi terzi (Direttiva 97/78/KE 
u Direttiva 91/496/KEE) 
 

permezz tiegħu l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jikkooperaw skont id-
dispożizzjonijiet tar-Regolament. 

 3. Liġi tal-UE dwar is-Saħħa 
tal-Pjanti  

 Din l-inizjattiva tirrifletti l-ħtieġa għall-immodernizzar tar-reġim eżistenti dwar is-saħħa 
tal-pjanti, waqt li tibni fuq l-evalwazzjoni ex-post li saret reċentement. Il-prevenzjoni 
mtejba tal-introduzzjoni ta' pesti u mard ġodda għandha tippermetti li jiġu evitati 
kampanji li jiswew ħafna flus għall-qerda jew il-kontroll fi stadju aktar tard, għandha 
tipprevjeni ż-żieda inutli fl-użu tal-pestiċidi, tippermetti l-produzzjoni sostenibbli u l-
kompetittività agrikola u tgħin fl-iżgurar tas-sigurtà tal-ikel u fil-protezzjoni tal-foresti, 
il-pajsaġġ u l-ġonna. Leġiżlazzjoni mtejba u dispożizzjonijiet aħjar u armonizzati ta' 
implimentazzjoni għandhom jippermettu li jiġu indirizzati, b'mod aktar effettiv, l-impatti 
tal-globalizzazzjoni u tat-tibdil fil-klima fuq is-saħħa tal-pjanti. 

 

18 Pakkett; 
1) Proposta għal reviżjoni tad-
Direttiva dwar il-prodotti 
mediċinali veterinarji 

Leġiżlattiva Il-leġiżlazzjoni dwar il-mediċini veterinarji għandha tiġi evalwata sabiex jiġu identifikati 
l-piżijiet amministrattivi eċċessivi u biex jiġu ppreċiżati l-problemi, jiġifieri n-nuqqas ta' 
mediċini veterinarji awtorizzati għall-kura ta' mard ta' speċi minuri ta' annimali jew ta' 
mard rari. L-għan tar-reviżjoni huwa li tiżdied id-disponibilità ta' mediċini fis-suq u li 
jitnaqqas il-piż minn fuq il-kumpaniji billi jiġu ssimplifikati l-proċeduri ta' 
awtorizzazzjoni ta' mediċini veterinarji waqt li jiġu rrispettati s-saħħa pubblika, is-saħħa 
tal-annimali kif ukoll l-ambjent. 

2012  

 2) Proposta għal reviżjoni tal-
leġiżlazzjoni dwar l-għalf 
immedikat 

 Din l-inizjattiva għandha l-għan li tiċċara l-ambitu tal-leġiżlazzjoni dwar l-għalf 
immedikat fir-rigward ta' partijiet oħra tal-liġi dwar l-għalf u tal-leġiżlazzjoni dwar il-
prodotti mediċinali veterinarji (VMPs), li tivvaluta r-relazzjoni bejn l-amministrazzjoni 
ta' prodotti mediċinali veterinarji u l-amministrazzjoni permezz tal-għalf immedikat, u li 
tivvaluta l-modi differenti ta' amministrazzjoni ta' prodotti mediċinali veterinarji skont l-
ispejjeż, is-sigurtà u l-effikaċja. L-inizjattiva tfittex li tistabbilixxi kundizzjonijiet indaqs 
fl-UE li jassiguraw l-użu sikur u effiċjenti tal-għalf immedikat. 

 

19 Komunikazzjoni dwar is-setgħa 
tal-konsumatur 

Mhux leġiżlattiva Is-swieq, il-kummerċjalizzazzjoni, il-prodotti u s-servizzi qed isiru dejjem aktar 
kumplessi u sofistikati. Il-konsumatur qed ikollu diffikultà biex jagħmel għażliet 
informati u biex jieħu deċiżjonijiet li jkunu fl-interess tiegħu. F'dan il-kuntest, l-għan tal-
Komunikazzjoni huwa li tiġbor l-aħjar prattiċi dwar is-setgħa tal-konsumatur fir-rigward 
tal-informazzjoni, l-edukazzjoni, il-midja, ir-rappreżentazzjoni u r-rimedju. Dan se 
jinvolvi: l-identifikazzjoni tal-aħjar prattiċi fl-informazzjoni dwar id-drittijiet tal-
konsumatur, l-għoti ta' pariri lill-konsumatur, il-ġestjoni tal-ilmenti tal-konsumatur, l-
edukazzjoni tal-konsumatur u l-bini ta' kapaċità, kif ukoll l-iżvilupp ta' linji gwida dwar 
it-trasparenza tal-prezzijiet u l-informazzjoni dwar il-kwalità/il-prestazzjoni.  

2012 

20 Proposta għal reviżjoni tad-
Direttiva dwar il-provi kliniċi li 
jħeġġu r-riċerka klinika u l-
innovazzjoni fis-settur 
farmaċewtiku 

Leġiżlattiva L-għan huwa li tiġi riveduta d-Direttiva dwar il-provi kliniċi sabiex jiġu indirizzati n-
nuqqasijiet identifikati f'diversi evalwazzjonijiet immexxija mill-Kummissjoni fis-snin 
preċedenti, u biex jissaħħu l-għarfien u l-innovazzjoni fir-riċerka klinika. Il-proposta 
tkun tikkunsidra l-fatt li l-biċċa l-kbira tal-akbar provi kliniċi jsiru f'ambjent pan-
Ewropew. Il-kwistjonijiet li jistgħu jiġu indirizzati jinkludu t-tnaqqis fid-dewmien 

2012 
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amministrattiv qabel ma jingħata bidu għall-provi kliniċi, l-evitar ta' teħid ta' 
deċiżjonijiet diverġenti fl-UE kollha u s-simplifikazzjoni tal-proċeduri ta' rappurtaġġ. 

21 Proposta għal Direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar il-mezzi mediċi u 
li tirrevoka d-Direttivi 
90/385/KEE u 93/42KEE u 
proposta għal Direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar il-mezzi mediċi 
dijanjostiċi in vitro u li tirrevoka 
d-Direttiva 98/79/KE  

Leġiżlattiva  Mezzi mediċi: L-għan hu li jiġu ssimplifikati u msaħħa r-regoli sabiex jiġi żgurat livell għoli 
fil-protezzjoni tas-saħħa filwaqt li fl-istess ħin jiġu żgurati l-funzjonament bla tfixkil tas-suq 
intern u l-kompetittività u l-kapaċitajiet ta' innovazzjoni tas-settur. Skont evalwazzjoni tar-
reġim attwali jidher li hemm xi lakuni legali li jikkonċernaw ċerti prodotti li jaqgħu barra 
minn kwalunkwe leġiżlazzjoni speċifika tal-Unjoni u li jidher ukoll li huwa meħtieġ li jiġu 
indirizzati xi nuqqasijiet fis-sistema. 
 
Mezzi mediċi dijanjostiċi in vitro: L-għan hu li jiġu ssimplifikati u msaħħa r-regoli sabiex jiġi 
żgurat livell għoli fil-protezzjoni tas-saħħa filwaqt li fl-istess ħin jiġu żgurati l-funzjonament 
bla tfixkil tas-suq intern u l-kompetittività u l-kapaċitajiet ta' innovazzjoni tas-settur. Skont 
evalwazzjoni tar-reġim attwali jidher li hemm xi kwistjonijiet li jeħtieġ li jiġu ċċarati, xi 
aspetti li jridu jiġu introdotti fil-leġiżlazzjoni u xi konverġenzi mar-regolamenti tal-imsieħba 
kummerċjali ewlenin tagħna li għandhom jiġu żgurati 

2012 

Affarijiet Interni 
22 Strateġija Ewropea dwar il-

ġestjoni tal-identitajiet, inklużi 
l-proposti leġiżlattivi dwar il-
kriminalizzazzjoni tas-serq tal-
identità u dwar l-identità 
elettronika (eID) u s-sistemi ta' 
awtentifikazzjoni sikura. 

Mhux leġiżlattiva / 
Leġiżlattiva 

Tipproponi miżuri li jżommu l-integrità tad-dejta dwar l-identità f'kull fażi tal-"katina 
tal-identità" u tiżgura l-kriminalizzazzjoni mal-UE kollha ta' frodi relatata mal-identità. 
Dan għandu jippermetti t-tfixkil tal-attività kriminali qabel ma jitwettqu reati aktar serji. 
Reat speċifiku ta' serq tal-identità u ta' frodi tal-identità jista' jiffaċilita wkoll l-
investigazzjoni u l-prosekuzzjoni tat-trasgressuri bejn il-fruntieri. 

2012 

23 Komunikazzjoni dwar il-Mudell 
Ewropew għall-Iskambju tal-
Informazzjoni, segwita minn 
Pjan ta' Azzjoni 

Mhux leġiżlattiva Il-Mudell Ewropew għall-Iskambju tal-Informazzjoni (EIXM) jfittex li jiddisinja, 
jevalwa u jirrikkomanda modi li jikkonsolidaw l-iskambju transkonfinali tal-
informazzjoni fost l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi fl-UE. 

2012 

24 Emendi tad-Deċiżjoni tal-
Kulleġġ Ewropew tal-Politika 
(CEPOL) 

Leġiżlattiva Li jiżdiedu l-għodod għat-tfassil ta' politika tal-Kulleġġ Ewropew tal-Politika - CEPOL 
(akkreditament) u li jiġi organizzat mill-ġdid it-twaqqif istituzzjonali tas-CEPOL (iż-
żieda fis-setgħat ta' monitoraġġ tal-Kummissjoni u l-awtonomija tad-Direttur) 

2013 

25 Proposta għal Regolament li 
jistabbilixxi l-Uffiċċju Ewropew 
tal-Pulizija (Europol) 

Leġiżlattiva It-tibdil fil-qafas legali tal-Europol wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona 
(f'konformità mal-Artikolu 88 tat-TFUE).  

2013 

26 Kodiċi tal-UE dwar l-
Immigrazzjoni 

 Konsolidazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet kollha fil-qasam tal-immigrazzjoni, li tibda bil-
migrazzjoni legali, u fejn hu meħtieġ testendi d-dispożizzjonijiet eżistenti previsti mill-
Programm ta’ Stokkolma. 

2013 

Għajnuna Umanitarja u Rispons għall-Kriżijiet 
27 Proposta għal Regolament dwar 

it-twaqqif ta' Korp Volontarju 
Ewropew ta' Għajnuna 
Umanitarja (EVHAC) 

Leġiżlattiva L-għan hu li jiġi stabbilit qafas għall-kontribuzzjonijiet konġunti minn żgħażagħ 
Ewropej għall-operazzjonijiet ta' għajnuna umanitarja tal-Unjoni. 
Azzjonijiet preparatorji fl-2011, studju estern li għandu jgħin fl-identifikazzjoni ta' 

2012 
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possibbiltajiet, inkluż dwar l-azzjonijiet preparatorji. 
Industrija u Intraprenditorjat/Ambjent 
28 Reviżjoni tar-REACH Mhux leġiżlattiva / 

Leġiżlattiva 
Il-Kummissjoni hija mitluba tmexxi evalwazzjoni tar-Regolament REACH fl-2012, 
filwaqt li tikkunsidra r-rekwiżiti minimi għall-ambitu li ġejjin:  
Reviżjoni tal-esperjenza miksuba permezz tal-operat ta' dan ir-Regolament u tal-ammont 
u t-tqassim tal-finanzjament li pprovdiet il-Kummissjoni għall-iżvilupp u l-evalwazzjoni 
ta' metodi alternattivi ta' ttestjar (Artikolu 117.4 tar-REACH). 
Evalwazzjoni dwar jekk għandux jiġi emendat (jew le) l-ambitu tar-Regolament REACH 
sabiex jiġu evitati duplikazzjonijiet ta' dispożizzjonijiet oħra rilevanti tal-Komunità 
(Artikolu 138.6 tar-REACH). 
Reviżjoni tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (Artikolu 75.2 tar-REACH) 

2012 

Industrija u Intraprenditorjat 
29 Reviżjoni tas-Sistema ta' 

Standardizzazzjoni Ewropea 
Leġiżlattiva Reviżjoni maġġuri tas-sistema ta' standardizzazzjoni eżistenti, li fost l-oħrajn, għandha l-

għan li ssaħħaħ id-dimensjoni tal-innovazzjoni. 
2013 

Suq Intern u Servizzi 
30 Proposta biex tiġi emendata d-

Direttiva dwar il-Konglomerati 
Finanzjarji (2002/87/KE) 

Leġiżlattiva B'segwitu għall-iżviluppi li attwalment qed isiru fuq approċċi regolatorji riveduti għall-
konglomerati finanzjarji f'livell ta' Forum Konġunt (l-adozzjoni ta' Rapport Finali, 
ppjanata għal Novembru 2011), se jsiru emendi xierqa tal-FICOD bil-ħsieb li a) jiġu 
integrati entitajiet mhux regolati fl-ambitu tas-superviżjoni tal-FICOD u li b) tiġi żgurata 
konsistenza transettorjali aħjar fuq l-aspetti rilevanti. 

2012 

31 Reviżjoni tal-leġiżlazzjoni dwar 
il-Kwalifiki Professjonali 

Leġiżlattiva B'segwitu għall-evalwazzjoni tal-acquis dwar il-kwalifiki professjonali, se jsiru emendi 
xierqa tal-qafas leġiżlattiv. 

2012 

32 Inizjattiva għal fondi ta' kapital 
ta' riskju 

Leġiżlattiva Il-Kummissjoni għandha tiżgura li sal-2012, il-fondi ta' kapital ta' riskju stabbiliti fi 
kwalunkwe Stat Membru se jkunu jistgħu joperaw u jinvestu bla tfixkil mal-Unjoni 
Ewropea kollha, anke mingħajr trattament tat-taxxa li ma jkunx favorevoli (permezz ta' 
reġim leġiżlattiv addizzjonali, fejn meħtieġ). 

2012 

33 Inizjattivi li jippromwovu t-
tfaddil u l-investimenti privati 
taċ-ċittadin 

Leġiżlattiva Il-Kummissjoni se teżamina miżuri li jkunu jistgħu jippromwovu tfaddil aktar fit-tul u 
investimenti privati sabiex jinvestu fl-infrastrutturi u fi proġetti innovattivi. 

2012 

34 Evalwazzjoni tas-Sistema 
Ewropea ta' Superviżjoni 
Finanzjarja 

Mhux leġiżlattiva Evalwazzjoni li għandha ssir sal-aħħar tal-mandat attwali sabiex jiġi vvalutat il-
funzjonament tal-istrutturi l-ġodda ta' superviżjoni fl-UE. 

2012-2014 

35 Evalwazzjoni tar-riforma 
regolatorja fis-settur finanzjarju 

Mhux leġiżlattiva Għandha titwettaq evalwazzjoni tar-regolamentazzjoni tas-settur finanzjarju relatata mal-
kriżijiet, qabel it-tmiem tal-mandat attwali sabiex jiġi vverifikat jekk humiex jintlaħqu l-
għanijiet tal-leġiżlazzjoni. 

2012-2014 

Ġustizzja, Drittijiet Fundamentali u Drittijiet taċ-Ċittadini 
36 Proposta leġiżlattiva dwar reġim 

komprensiv għall-kisba tal-
provi fi kwistjonijiet kriminali 

Leġiżlattiva Din l-inizjattiva għandha l-għan li tiżgura reġim komprensiv għall-kisba tal-provi fi 
kwistjonijiet kriminali, li jkopri t-tipi kollha ta’ provi, u li jinkludi l-iskadenzi għall-
infurzar u l-bażijiet għal-limitazzjoni tar-rifjut. 

2012 
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fuq il-bażi tal-prinċipju tar-
rikonoxximent reċiproku u li 
jkopri t-tipi kollha ta’ provi 

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

Leġiżlattiva Din l-inizjattiva għandha l-għan li tiffaċilita l-ammissibbiltà tal-provi fi kwistjonijiet 
kriminali. 

2012 

38 Proposta leġiżlattiva dwar is-
sistema ECRIS-TCN li 
tirrigwarda ċittadini ta’ pajjiżi 
terzi li jinstabu ħatja 

Leġiżlattiva Din l-inizjattiva għandha l-għan li tistabbilixxi reġistru ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li 
jkunu nstabu ħatja mill-qrati tal-Istati Membri. 

2012 

39 Reviżjoni tar-Regolament (KE) 
Nru 1393/2007 dwar is-servizz 
ta' dokumenti fi kwistjonijiet 
ċivili u kummerċjali li jkunu 
jistgħu jistabbilixxu standards 
minimi komuni 

Leġiżlattiva Proposta dwar l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1393/2007 dwar is-servizz ta' 
dokumenti fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali, li jagħti attenzjoni speċjali lill-effikaċja 
tal-aġenziji ta' trażmissjoni u ta' riċezzjoni u li jiffoka fuq l-applikazzjoni prattika tal-
eżekuzzjoni ta' talba għat-trażmissjoni ta' talba għal dan is-servizz. 

2012 

40 Proposta leġiżlattiva dwar 
Salvagwardji Speċjali fi proċeduri 
kriminali għal Persuni Suspettati 
jew Akkużati li huma Vulnerabbli 

Leġiżlattiva Din l-inizjattiva għandha l-għan li tiżgura li tingħata attenzjoni speċjali fil-proċeduri kriminali 
mal-UE kollha, lil persuni suspettati jew akkużati li ma jkunux jistgħu jifhmu jew isewgu l-
kontenut jew is-sinifikat tal-proċedimenti, minħabba, pereżempju, l-età tagħhom jew xi 
kundizzjoni mentali jew fiżika. Din il-proposta tagħmel parti mill-Pjan Direzzjonali biex 
jissaħħu d-drittijiet proċedurali ta' persuni suspettati u akkużati fi proċedimenti kriminali. 

2012 

41 Regolament dwar hotlines tal-
UE għal tfal rappurtati nieqsa 

Leġiżlattiva Din l-inizjattiva hija segwitu għall-komunikazzjoni tal-2010 dwar il-hotlines 116 għat-
tfal u għandha l-għan li tiżgura l-funzjonament xieraq tal-hotline 116 fl-Istati Membri 
kollha. 

2012 

42 Proposta leġiżlattiva dwar it-
tisħiħ tal-Eurojust u l-futur 
tagħha 

Leġiżlattiva Din l-inizjattiva għandha l-għan li tiżviluppa u li ssaħħaħ il-funzjonament tal-Eurojust u 
l-kapaċità tagħha li tindirizza r-reati kontra l-interessi finanzjarji tal-UE. 

2013 

44 Proposta leġiżlattiva dwar ir-
rikonoxximent reċiproku tal-
effetti ta’ ċerti dokumenti tal-
istat ċivili  

Leġiżlattiva Segwitu għall-Green Paper dwar iċ-ċirkolazzjoni ħielsa tad-dokumenti, id-dokumenti tal-
istat ċivili, l-atti awtentiċi u s-simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni. Il-proposta għandha 
tkopri r-rikonoxximent reċiproku tal-effetti ta' ċerti dokumenti tal-istat ċivili (eż. li 
għandhom x'jaqsmu mat-twelid, l-affiljazzjoni, l-adozzjoni, l-isem, il-mewt).  

2013 

45 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, id-dokumenti tal-
istat ċivili, l-atti awtentiċi u s-simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni. Il-proposta għandha 
tkopri l-eżenzjoni tal-formalitajiet għal-legalizzazzjoni tad-dokumenti bejn l-Istati 
Membri. 

2013 

46 Proposta leġiżlattiva dwar ir-
rikonoxximent reċiproku tal-

Leġiżlattiva Din l-inizjattiva għandha l-għan li tiżgura r-rikonoxximent reċiproku tal-iskwalifiki 
imposti minn deċiżjoni ġudizzjarja fi proċedimenti kriminali sabiex jiġu eżegwiti tali 

2013 
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iskwalifiki miżuri fi Stat Membru differenti minn dak li jkun imponiha. 
47 Proposta għal Regolament li 

jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 2201/2003 dwar il-
ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u 
l-infurzar ta' sentenzi fi 
kwistjonijiet matrimonjali u fi 
kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-
ġenituri, inkluż it-twaqqif ta' 
standards minimi komuni li 
jirrigwardaw ir-rikonoxximent ta' 
deċiżjonijiet dwar ir-
responsabbiltà tal-ġenituri 

Leġiżlattiva B'segwitu għar-rapport dwar l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2201/2003, din il-
proposta għandha l-għan li temenda dan l-istrument legali u li tistabbilixxi standards 
minimi komuni li jirrigwardaw ir-rikonoxximent ta' deċiżjonijiet dwar ir-responsabbiltà 
tal-ġenituri li jwasslu għall-abrogazzjoni tal-proċedimenti exequatur għal dawn id-
deċiżjonijiet. 

2013 

Affarijiet Marittimi u s-Sajd 
48 Sorsi ġodda ta’ tkabbir mill-

ibħra u l-oċeani: 
Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni dwar it-"tkabbir 
marittimu" – viżjoni ġdida għal 
tkabbir sostenibbli fir-reġjuni 
kostali u s-setturi marittimi. 

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

2012 

49 Proposta għal Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-
Kunsill għas-sostenn tat-tkabbir 
u tas-sostenibilità permezz ta' 
għarfien aħjar dwar l-ibħra. 

Leġiżlattiva Għall-finanzjament ta' arkitettura Ewropea aktar effettiva għall-għarfien dwar l-ibħra. 2013 

50 Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni dwar l-
integrazzjoni tas-sorveljanza 
marittima 
 
Kif ukoll 
 
Proposta għal azzjoni 
leġiżlattiva mill-Parlament 
Ewropew u mill-Kunsill li tibni 
qafas li jistabbilixxi Ambjent 
Komuni ta' Skambju ta' 
Informazzjoni. 

Mhux leġiżlattiva / 
Leġiżlattiva 

Il-Kummissjoni ġiet mitluba tidentifika l-implikazzjonijiet finanzjarji għall-ħolqien ta’ 
Ambjent Komuni ta' Skambju ta' Informazzjoni. 

2013 

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE 
51 Proposta leġiżlattiva dwar il- Leġiżlattiva Din l-inizjattiva hija segwitu tal-Komunikazzjoni dwar il-protezzjoni tal-interessi 2013 
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protezzjoni tal-interessi finanzjarji 
tal-Unjoni Ewropea, inkluż bil-
liġi kriminali 

finanzjarji tal-Unjoni Ewropea, inkluż bil-liġi kriminali, skont l-Artikolu 325(4) tat-
Trattat. 

Riċerka u Innovazzjoni 
52 Direttiva Qafas dwar iż-Żona 

Ewropea tar-Riċerka (ERA) 
Leġiżlattiva Kif ġie mħabbar fl-inizjattiva ewlenija "Unjoni ta' Innovazzjoni", il-Kummissjoni 

għandha tipproponi qafas ta' Żona Ewropea tar-Riċerka kif ukoll miżuri ta' appoġġ 
sabiex telimina l-ostakoli għall-mobilità u għall-kooperazzjoni transkonfinali. 

2012  

Servizzi ta' Interess Ġenerali 
53 Komunikazzjoni dwar qafas ta’ 

kwalità għal servizzi ta’ interess 
ġenerali  

Mhux leġiżlattiva Din l-inizjattiva għandha tibni fuq il-Protokoll Nru 26 anness mat-Trattat. 2012 

Tassazzjoni u Unjoni Doganali 
54 Evalwazzjoni tal-istat tal-Unjoni 

Doganali  
Mhux leġiżlattiva Evalwazzjoni ġenerali tal-funzjonament tal-Unjoni Doganali għall-appoġġ ta' inizjattivi u 

ħtiġijiet doganali futuri. 
2012 

55 Proposta biex jiġi emendat ir-
Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 111/2005 tat-
22 ta’ Diċembru 2004 li 
jistabblixxi regoli għall-
monitoraġġ tal-kummerċ ta' 
prekursuri tad-droga bejn il-
Komunità u l-pajjiżi terzi. 

Leġiżlattiva Ir-Rapport tal-Kummissjoni (COM (2009) 709) enfasizza r-riskju ta' devjazzjoni ta' 
prodotti mediċinali li jkun fihom il-prekursuri tad-droga. Il-Kunsill stieden lill-
Kummissjoni biex tipproponi emendi leġiżlattivi (il-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-
funzjonament u l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE tal-25 ta' Mejju 2010 dwar il-
prekursuri tad-droga – It-3016 Kunsill Kompetittività). 

2012 

56 Komunikazzjoni dwar it-taxxi 
minn ras il-għajn transkonfinali 
fuq id-distribuzzjoni tad-
dividend lill-Investituri fil-
Portafolli u l-Mezzi ta' 
Investiment Kollettiv 

Mhux leġiżlattiva Li jiġu proposti soluzzjonijiet possibbli għall-problemi mqajma minħabba li ġew imposti 
t-taxxi minn ras il-għajn mill-Istati Membri ta' residenza tal-kumpanija ta' distribuzzjoni 
fuq id-dividends transkonfinali mħallsa lill-investituri fil-portafolli. It-taxxi minn ras il-
għajn għandhom rwol importanti fit-tassazzjoni fuq id-dividends transkonfinali iżda 
jistgħu jikkawżaw problemi ta' tassazzjoni doppja, kemm fuq livell ġuridiku kif ukoll fuq 
dak ekonomiku, li joħolqu tfixkil li jkun ta' ħsara għas-Suq Intern. 

2012 

Trasport 
57 Proposta leġiżlattiva għal 

reviżjoni tar-Regolament 261 
dwar id-Drittijiet tal-Passiġġieri 
tal-Ajru 

Leġiżlattiva Ir-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru se tiċċara ċerti 
dispożizzjonijiet fir-regoli eżistenti. 

2012 

58 Komunikazzjoni u proposta 
leġiżlattiva dwar l-aċċess għas-
suq ferrovjarju 

Leġiżlattiva / Mhux 
leġiżlattiva 

Reviżjoni tal-organizzazzjoni tas-suq ferrovjarju, inkluż is-suq għat-trasport domestiku 
tal-passiġġieri. 

2012 

59 Reviżjoni tar-Regolament li 
jistabbilixxi l-Aġenzija 
Ferrovjarja Ewropea 

Leġiżlattiva Għandha tipproponi li testendi l-kompetenzi tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea fuq il-
qasam tas-sigurtà. 

2012 
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Il-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2011 - Anness III  

Programm Kurrenti ta' Simplifikazzjoni u Inizjattivi għat-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi  

 

 Chef de 
File 

Titolu Sħiħ Proċess Ambitu u għanijiet Adozzjoni 
prevista 

1 AGRI Komunikazzjoni mill-Kummissjoni li 
tistabbilixxi rikonoxximent formali li ċerti atti 
huma skaduti, bħal: 

• Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 1412/2003 tas-7 ta' Awwissu 2003 li 
jissospendi r-Regolament (KE) 
Nru 934/2003 dwar sejħa għall-offerti għar-
rifużjoni tal-esportazzjonijiet komuni tal-
qamħ lejn ċerti pajjiżi terzi [Traduzzjoni 
mhux uffiċjali] 

• Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 1323/2002 tat-22 ta' Lulju 2002 li 
jidderoga mir-Regolament (KE) 
Nru 800/1999 dwar l-esportazzjoni ta' 
prodotti taċ-ċereali lejn pajjiżi terzi 
minbarra l-Ungerija [Traduzzjoni mhux 
uffiċjali] 

• Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 1677/2002 tal-20 ta' Settembru 2002 li 
jistabbilixxi regoli dettaljati għall-
applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1151/2002 dwar il-liċenzji ta' 
importazzjoni għall-ħafur u x-xgħir li ġejjin 
mir-Repubblika tal-Estonja [Traduzzjoni 
mhux uffiċjali] 

Revoka L-għan ta’ din il-proposta huwa li dawk it-testi tal-Kummissjoni li m’għadx għandhom 
rilevanza prattika jew interess aktar wiesa' jiġu ddikjarati bħala li huma skaduti, sabiex b’hekk 
isir pass ’il quddiem fl-għanijiet tal-aġġornament u s-simplifikazzjoni tal-Acquis 
Komunitarju. It-tneħħija tagħhom għandha tiċċara l-acquis “essenzjali” ta' dawk l-atti li huma 
attivi u li b'mod ġenerali huma applikabbli. 
Din l-inizjattiva tkopri s-setturi agrikoli kollha fejn hemm atti li huma skaduti. 

2011 
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2 CLIMA Id-Deċiżjoni Nru 280/2004/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li tikkonċerna l-
mekkaniżmu għall-monitoraġġ tal-emissjonijiet 
ta’ gass serra tal-Komunità u biex jiġi 
implimentat il-Protokoll ta’ Kyoto 
+ Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/166/KE li 
tistabbilixxi r-regoli li jimplimentaw id-
Deċiżjoni Nru 280/2004/KE 

Reviżjoni Jeħtieġ li l-leġiżlazzjoni dwar il-monitoraġġ u r-rappurtar tal-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' 
serra tiġi riveduta, b'mod partikolari sabiex tirrifletti l-esperjenza miksuba permezz tal-
implimentazzjoni tal-Protokoll ta' Kyoto u l-adozzjoni tal-Pakkett dwar il-Klima u l-Enerġija. 
Din l-inizjattiva se jkollha wkoll l-għan li tissimplifika l-leġiżlazzjoni attwali u li tnaqqas il-
piżijiet amministrattivi mhux meħtieġa, b'mod partikolari billi tintroduċi proċeduri u għodod 
għar-rappurtar li jkunu aktar ċari u sempliċi. 

2011 

3 EMPL Inizjattiva tal-Komunità dwar problemi 
muskoluskeletali relatati max-xogħol 
(is-segwitu tat-tieni fażi ta’ konsultazzjoni tal-
imsieħba soċjali) 
Id-Direttiva tal-Kunsill 90/269/KEE tad-
29 ta' Mejju 1990 dwar il-ħtiġijiet minimi tas-
saħħa u tas-sigurtà għat-tqandil manwali tat-
tagħbija fejn hemm riskju, partikolarment ta’ 
korriment tad-dahar għall-ħaddiema (ir-raba' 
Direttiva individwali fit-tifsira tal-
Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) 
Id-Direttiva tal-Kunsill 90/270/KEE tad-
29 ta' Mejju 1990 dwar il-ħtiġijiet minimi ta' 
saħħa u sigurtà għax-xogħol b'tagħmir li 
għandu display screen (il-ħames Direttiva 
individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-
Direttiva 87/391/KEE) 

Riformulazzjoni L-għan ta’ din l-inizjattiva huwa l-integrazzjoni fi strument leġiżlattiv uniku tad-
dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema mir-riskju ta’ problemi 
muskoluskeletali fuq il-post tax-xogħol. Bħalissa dawn id-dispożizzjonijiet huma frammentati 
fid-Direttiva tal-Kunsill 90/269/KEE u d-Direttiva tal-Kunsill 90/270/KEE. 

2011 

4 EMPL Id-Direttiva tal-Kunsill 2001/86/KE tat-
8 ta' Ottubru 2001 li tissupplimenta l-Istatut 
għal kumpanija Ewropea rigward l-involviment 
tal-ħaddiema 

Reviżjoni L-għan għandu jkun li jiġu ssimplifikati l-arranġamenti għall-involviment tal-ħaddiema fis-SE 
(Societas Europea) u li jkunu indirizzati l-problemi identifikati fil-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni COM 2008(591) (il-futur tal-involviment tal-ħaddiem meta jkun hemm tibdiliet 
fis-SE wara r-reġistrazzjoni, il-parteċipazzjoni fil-livell tal-grupp, l-ambitu tal-prinċipju ta' 
'qabel u wara' u l-komplessità tal-proċedura) kif ukoll fir-rapport li jmiss dwar ir-Regolament 
li jikkonċerna s-SE (il-komplessità tal-proċedura dwar l-involviment tal-ħaddiem). Fir-
rigward ta' dan l-ambitu, soġġett għall-konsultazzjoni tal-imsieħba Soċjali skont l-
Artikolu 154 tat-TFUE, ir-reviżjoni tista' tikkonċerna l-Artikoli 2, 3, 5, 11 u 12. 

2012 
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5 EMPL Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/72/KE tat-
22 ta’ Lulju 2003 li tissupplimenta l-Istatut għal 
Soċjetà Kooperattiva Ewropea fir-rigward tal-
involviment tal-impjegati 

Reviżjoni L-għan hu li tiġi eżaminata s-simplifikazzjoni possibbli tad-dispożizzjonijiet dwar l-
involviment tal-impjegati ladarba r-rapport sħiħ ta’ evalwazzjoni dwar ir-Regolament (KE) 
relatat Nru 1435/2003 (Statut tas-Soċjetà Kooperattiva Ewropea) ikun tlesta. L-alternattivi 
jistgħu jiġu żviluppati biss fit-termini ta' azzjonijiet li għandhom jiġu proposti ladarba l-
Kummissjoni tkun analizzat ir-riżultati tal-evalwazzjoni u ddeċidiet dwar l-azzjoni li għandha 
tittieħed fir-rigward tar-reviżjoni possibbli tar-Regolament. L-azzjoni proposta għandha tkun 
ikkoordinata ma' kwalunkwe żvilupp li jsir fir-reviżjoni tar-Regolament dwar is-Soċjetà 
Kooperattiva Ewropea (ECS) kif ukoll mad-Direttiva 2001/86/KE dwar is-SE. 

2012 

6 ENER Id-Direttiva tal-Kunsill 96/29/Euratom li 
tistabbilixxi standards bażiċi ta' sigurtà għall-
ħarsien tas-saħħa tal-ħaddiema u l-pubbliku 
ġenerali kontra l-perikli li jiġu minn radjazzjoni 
jonizzanti 

Riformulazzjoni Din l-inizjattiva se testendi r-rekwiżiti tad-Direttiva għall-esponiment mediku, l-esponiment 
tal-ħaddiema esterni, l-informazzjoni pubblika, u s-sorsi radjoattivi siġillati ta' attività għolja, 
permezz tal-amalgamazzjoni ta' ħames Direttivi f'waħda. L-għanijiet prinċipali huma: 
1. li tiġi aġġornata l-leġiżlazzjoni tal-Euratom rigward il-protezzjoni mir-radjazzjoni bħala 
reazzjoni għad-dejta xjentifika u l-esperjenza operattiva l-aktar reċenti; 
2. li jiġu ssimplifikati u ċċarati r-rekwiżiti għall-protezzjoni mir-radjazzjoni (l-introduzzjoni 
ta' sistema koerenti għall-ħarsien tal-ħaddiema, il-ħaddiema esterni, il-pazjenti u l-pubbliku; l-
introduzzjoni ta' lista konsistenti ta' definizzjonijiet; l-iffaċilitar tal-moviment ħieles ta' 
ħaddiema esterni; l-iffaċilitar ta' rikonoxximent reċiproku tal-esperti fil-protezzjoni mir-
radjazzjoni minn fruntiera għall-oħra);  
3. li jiġu armonizzati r-rekwiżiti tagħha mal-Istandards Bażiċi Internazzjonali għas-Sigurtà 
safejn ikun possibbli. 

2011 

7 ENER 2003/796: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar 
it-twaqqif tal-Grupp Ewropew Regolatorju 
għall-Elettriku u l-Gass 

Revoka Il-Grupp Ewropew Regolatorju għall-Elettriku u l-Gass se jiskadi meta titwaqqaf l-Aġenzija 
għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija. Għaldaqstant, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
2003/796 se tiġi rrevokata. 

2011 

8 ENTR Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 97/68/KE 
dwar l-emissjonijiet ta’ inkwinanti tal-gass u l-
partikuli minn magni f’makkinarju mobbli 
mhux tat-triq 

Reviżjoni L-għan tar-reviżjoni tagħha huwa li jiġu identifikati u preskritti limiti ġodda tal-emissjonijiet 
għat-tipi kollha tal-magni koperti u li jiġi estiż l-ambitu għall-kategoriji l-ġodda ta' magni. 
Għan ieħor huwa li jiġu ssimplifikati l-proċeduri tal-ittestjar ibbażati fuq standards 
internazzjonali u li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-produtturi li huma marbuta magħhom. 

2011 

9 ENTR Id-Direttiva li temenda d-Direttiva 1999/5/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta' Marzu 1999 dwar it-tagħmir tar-radju u 
tagħmir terminali ta' telekomunikazzjonijiet u r-
rikonoxximent reċiproku tal-konformità 
tagħhom 

Reviżjoni L-għanijiet huma 
- li jiġu sostitwiti bosta dispożizzjonijiet amministrattivi mhux prattiċi u mhux effettivi li ma 
jippermettux li jiġu identifikati l-fabbrikanti jew l-importaturi ta' ċertu tagħmir tar-radju għas-
suq tal-massa, permezz ta' mezzi elettroniċi aktar moderni; u 
- li jinħoloq ambjent li kapaċi jwassal aktar għal teknoloġiji innovattivi u li jitnaqqsu r-riskji 
meta jkun hemm fenomeni ta' interferenza li għadhom mhux magħrufa, u b'mod partikolari 
meta ma jkunx hemm standards armonizzati. 

2011 
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10 ENTR Allinjament ta' għaxar Direttivi fil-Qafas 
Leġiżlattiv Ġdid (id-Deċiżjoni 768/2008) 
• Id-Direttiva 2006/95/KE dwar l-

armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri li għandhom x'jaqsmu mat-tagħmir 
elettriku ddisinjat għall-użu fi ħdan ċerti 
limiti tal-voltaġġ; 

• Id-Direttiva tal-Kunsill 2009/105/KE dwar 
l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri marbuta ma' reċipjenti sempliċi 
taħt pressjoni;  

• Id-Direttiva 2009/23/KE dwar strumenti tal-
użin mhux awtomatiċi;  

• Id-Direttiva tal-Kunsill 93/15/KEE dwar l-
armonizzazzjoni tad-dispożizzjonijiet li 
għandhom x'jaqsmu mat-tqegħid fis-suq u 
s-sorveljar ta' splussiv għall-użu taċ-ċivil;  

• Id-Direttiva 94/9/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri li jikkonċernaw it-tagħmir u 
sistemi ta' protezzjoni maħsuba għall-użu 
f'atmosferi potenzjalment esplussivi; 

• Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill 95/16/KE tad-29 ta’ Ġunju 1995 
dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri fir-rigward tal-lifts 

• Id-Direttiva 97/23/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ apparat 
ta’ pressjoni; 

• Id-Direttiva 2004/22/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istrumenti 
tal-kejl; 

• Id-Direttiva 2004/108/KE dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri li għandhom x’jaqsmu mal-
kompatibilità elettromanjetika u li tħassar 
id-Direttiva 89/336/KEE 

• Id-Direttiva 2007/23/KE dwar it-tqegħid 
fis-suq ta' oġġetti pirotekniċi 

Riformulazzjoni Komunikazzjoni u proposta sabiex jiġu allinjati għaxar Direttivi eżistenti fil-pakkett dwar il-
prodotti u t-Trattat ta' Lisbona. L-għan ġenerali huwa li jiġi żgurat li l-prodotti fis-suq tal-UE 
huma sikuri u li jissodisfaw ir-rekwiżiti kollha li jiggarantixxu livell għoli ta' protezzjoni. 
Barra minn dan, din l-inizjattiva għandha wkoll l-għan li tissimplifika l-ambjent regolatorju 
għall-prodotti billi trendih aktar koerenti u li jista' jintuża faċilment għall-operaturi ekonomiċi 
u l-awtoritajiet nazzjonali.  
Għanijiet speċifiċi 
• It-tnaqqis ta' għadd ta' prodotti mhux konformi, b'mod partikolari ta' prodotti mhux sikuri. 
• L-iżgurar ta' trattament ugwali tal-prodotti mhux konformi mas-suq kollu tal-UE u ta' 
trattament ugwali tal-operaturi ekonomiċi fil-proċess tal-infurzar. 
• L-iżgurar tal-affidabilità u l-kwalità għolja ta' attivitajiet għall-evalwazzjoni tal-konformità 
mwettqa minn korpi nnotifikati L-iżgurar ta' aktar konsistenza tat-terminoloġija u tar-rekwiżiti 
proċedurali fid-Direttivi kollha sabiex jiġu ffaċilitati l-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni 
tagħhom. 

2011 
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11 ENTR Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar il-fertilizzanti u li jirrevoka r-
Regolament (KE) Nru 2003/2003 

Reviżjoni L-għanijiet prinċipali tal-politika huma : 
– Li tiġi koperta firxa wiesgħa ta' prodotti li attwalment huma biss soġġett għal-leġiżlazzjoni 
nazzjonali, inklużi l-fertilizzanti organiċi, il-fertilizzanti organominerali, il-mezzi tat-tkabbir u 
l-materjali li jtejbu l-ħamrija. 
– Li jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi għall-awtoritajiet (l-Istati Membri u l-Kummissjoni) u 
għall-industrija fl-adattament tekniku tal-leġiżlazzjoni armonizzata attwali. 
– Li jiġu ssimplifikati r-regoli u li jitħaffu l-proċeduri li jippermettu t-tqegħid fis-suq aktar 
rapidu ta' kombinazzjonijiet ġodda ta' nutrijenti/modi ġodda ta' distribuzzjoni minn oriġini 
differenti, f'konformità mal-ħtiġijiet agrikoli f'reġjuni differenti tal-UE 
– Li tiġi ggarantita s-sigurtà tal-fertilizzanti mqiegħda fis-suq fir-rigward tas-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent (b'mod partikolari kontenuti ta' impuritajiet naturali, kontaminanti u 
patoġeni). 
– Li jiġi żgurat li l-bdiewa jistgħu jserrħu fuq l-effikaċja agronomika tal-prodott mixtri. 

2012 

12 ENTR Id-Direttiva 89/686/KE dwar it-tagħmir 
personali protettiv 

Reviżjoni Ir-reviżjoni u l-allinjament bil-qafas legali ġdid għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti. 
Il-kjarifika tal-ambitu tad-Direttiva sabiex tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni tagħha mill-
fabbrikanti, l-awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq kif ukoll il-Korpi Notifikati. 
Is-simplifikazzjoni tal-Anness II tar-rekwiżiti bażiċi tas-saħħa u s-sigurtà għat-tqegħid tal-
prodotti fis-suq. Is-simplifikazzjoni/il-kjarifika tal-proċeduri għall-evalwazzjoni tal-
konformità, b'mod partikolari billi jiġu armonizzati r-rekwiżiti għaċ-ċertifikati tal-eżami tat-
tip KE. 

2012 

13 ENTR Id-Direttiva 2000/9/KE dwar l-istallazzjoni ta' 
funivija iddisinjat għat-trasport ta' persuni 

Reviżjoni Ir-reviżjoni u l-allinjament bil-qafas legali ġdid għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti. 
Is-simplifikazzjoni tat-test tad-Direttiva sabiex jiġu ċċarati l-kunċetti u d-definizzjonijiet 
ewlenin kif ukoll l-ambitu tad-Direttiva bil-ħsieb li jrendu t-test aktar koerenti, u jiffaċilitaw l-
applikazzjoni tiegħu mill-fabbrikanti, l-awtoritajiet nazzjonali u l-partijiet interessati kollha. 

2012 

14 ENV Proposta leġiżlattiva dwar il-koerenza/is-
simplifikazzjoni tal-acquis dwar l-iskart 

Reviżjoni L-għan għandu jkun li jitwettaq skrinjar komplut tad-Direttivi tal-UE dwar ir-riċiklaġġ. Dan 
għandu jallinja l-leġiżlazzjoni dwar l-iskart ta' prodotti speċifiċi (inklużi d-Direttivi dwar 
vetturi li m'għadhomx jintużaw, batteriji u l-imballaġ) mad-Direttiva Qafas dwar l-Iskart. 

2012 

15 ENV Id-Direttiva 2004/107 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar l-arseniku, il-kadmju, il-
merkurju, in-nikil u l-idrokarboni aromatiċi 
poliċikliċi fl-arja ambjentali 

Riformulazzjoni Huwa maħsub li din id-Direttiva tiġi inkluża fir-reviżjoni ġenerali tad-Direttiva 2008/50/KE 
fl-2013 bil-għan li jiġu amalgamati dawn iż-żewġ Direttivi. Din l-amalgamazzjoni tkun 
tiżgura li l-għanijiet fir-rigward tal-kwalità tal-arja ambjentali jkunu inklużi fi strument legali 
wieħed. 

2013 

16 ENV Id-Direttiva 1999/32/KE dwar il-kontenut tal-
kubrit f'ċerti karburanti likwidi 

Riformulazzjoni Il-kodifikazzjoni għandha tiġi kkunsidrata wara li tiġi adottata r-reviżjoni tad-Direttiva mill-
koleġiżlazzjoni.  

2013  
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17 ESTAT Ir-Regolament 1221/2002 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar kontijiet mhux 
finanzjarji ta' kull tliet xhur tal-
amministrazzjoni pubblika 

Riformulazzjoni Ir-Regolament 1221/2002 jipprovdi għat-trażmissjoni ta' kontijiet tas-settur mhux finanzjarju 
tal-amministrazzjonijiet pubbliċi (Statistika Finanzjarja Pubblika għal Perjodu Qasir (STPFS) 
/ tabella 25). Madanakollu, bl-adozzjoni tar-Regolament 1161/2005 (kontijiet settorjali ta' kull 
tliet xhur (QSA) / tabella 801Q), bdiet tinġabar lista simili ta' dejta għas-setturi istituzzjonali 
kollha inklużi l-amministrazzjonijiet pubbliċi. Bil-ħsieb li jitnaqqsu l-piżijiet fuq l-Istati 
Membri, il-Kummissjoni qed tippjana li tamalgama ż-żewġ tabelli u tiġbor id-dejta tal-
Istatistika Finanzjarja Pubblika għal Perjodu Qasir (STPFS) permezz tal-kwestjonarju relatat 
mal-kontijiet settorjali ta' kull tliet xhur (QSA). 

2014 

18 HOME Ir-Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta' Marzu 2006 li jistabbilixxi Kodiċi 
Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-
moviment ta’ persuni minn naħa għal oħra tal-
fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen)  

Kodifikazzjoni L-għan huwa li, wara l-emendi tekniċi, jiġi kkodifikat il-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen 2011 

19 HOME Kodiċi tal-UE dwar l-Immigrazzjoni Konsolidazzjoni Il-konsolidazzjoni tal-leġiżlazzjoni kollha fil-qasam tal-immigrazzjoni, li tibda bil-ħames 
Direttivi eżistenti dwar il-migrazzjoni legali, prevista mill-Programm ta’ Stokkolma. Dan l-
eżerċizzju għandu jtejjeb il-koerenza bejn l-istrumenti u għandu jippermetti li ssir l-
identifikazzjoni ta' kwalunkwe lakuna li jista' jkun hemm. Huwa għandu jikkunsidra r-riżultati 
tar-rapporti ta' applikazzjoni li jmiss dwar id-Direttivi individwali. Il-fatt li d-drittijiet u l-
obbligi dwar il-migrazzjoni legali tal-UE jkunu jinsabu f'test wieħed għandu jwassal ukoll 
għal trasparenza akbar. 

2013 

20 INFSO Id-Direttiva 1999/93 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar qafas tal-Komunità għall-firem 
elettroniċi  

Reviżjoni Il-Pjan ta' Azzjoni tal-2008 dwar il-Firem elettroniċi / l-Identifikazzjoni elettronika jfittex 
soluzzjoni għall-UE kollha għall-użu transkonfinali tas-servizzi pubbliċi onlajn. Dan ir-
rapport dwar il-progress ġie previst fl-2010. Il-Kummissjoni għandha tiddetermina jekk 
hemmx il-ħtieġa li jittieħdu xi inizjattivi orizzontali u/jew settorjali oħra. 

2011  

21 JUST Id-Direttiva tal-Kunsill 90/314/KEE dwar il-
vjaġġi kollox kompriż (Package Travel), il-
vaganzi kollox kompriż u l-ġiti kollox kompriż 

Reviżjoni Din ir-reviżjoni għandha l-għan li ttejjeb il-protezzjoni tal-konsumaturi li jkunu sejrin għal 
vaganza u ssaħħaħ iċ-ċertezza legali għan-negozji. Minħabba l-armonizzazzjoni minima tad-
Direttiva, il-frammentazzjoni legali fl-Istati Membri hija importanti, u tikkawża spejjeż ta' 
konformità għal dawk in-negozji li jkunu ħerqana li jkollhom kummerċ transkonfinali u li 
tista' wkoll tagħmel il-ħsara lill-konsumaturi li jippruvaw jeżerċitaw id-drittijiet legali 
tagħhom f’kuntest transkonfinali. 

2011 

22 JUST Id-Deċiżjoni 2004/757/ĠAI li tistabbilixxi 
dispożizzjonijiet minimi dwar l-elementi 
kostitwenti ta' atti kriminali u ta' pieni fil-qasam 
tat-traffikar illeċitu ta' drogi 

Reviżjoni Din id-Deċiżjoni tistieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta rapport lill-Kunsill u lill-
Parlament sat-12 ta' Mejju 2009 li jevalwa l-miżuri meħuda mill-Istati Membri biex ikunu 
konformi mad-Deċiżjoni. Il-possibbiltajiet ta' simplifikazzjoni jistgħu jiġu analizzati wkoll fl-
istess ħin. 

2012 
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23 JUST Id-Direttiva 93/109/KE dwar l-elezzjonijiet tal-
Parlament Ewropew, bil-ħsieb li jitnaqqsu l-
piżijiet amministrattivi fuq iċ-ċittadini u l-
amministrazzjonijiet nazzjonali 

Emenda Din il-proposta għandha l-għan li tnaqqas il-piżijiet amministrattivi fuq iċ-ċittadini u l-
amministrazzjonijiet nazzjonali matul il-proċess elettorali u li ttejjeb l-effiċjenza tal-
mekkaniżmu attwali għall-infurzar tal-projbizzjoni li wieħed jivvota f'żewġ Stati Membri fl-
istess elezzjonijiet Ewropej. 

2012 

24 MARE Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 1185/2003 dwar it-tneħħija tax-xewka tal-
klieb il-baħar abbord bastimenti ("shark 
finning") 

Emenda L-għanijiet huma: 
- It-titjib tal-implimentazzjoni tal-projbizzjoni tat-tneħħija tax-xewka tal-klieb il-baħar; 
- L-iffaċilitar tal-verifiki rilevanti; 
- It-tisħiħ tal-ġbir tad-dejta; 
- L-iżgurar tal-koerenza tal-leġiżlazzjoni tal-UE mar-regoli internazzjonali. 
Il-kontrolli se jiġu ssimplifikati ħafna permezz ta' ċerti alternattivi previsti, billi t-tneħħija tax-
xewka tkun saret impossibbli u l-użu tal-proporzjonijiet tal-piż li fil-verità jvarjaw skont l-
ispeċi, il-post tas-sajd u t-teknika tat-tqattigħ ikun ġie abolit. Il-piżijiet amministrattivi 
għandhom jew jibqgħu l-istess jew inkella jitnaqqsu. 

2011 

25 MARE Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 1954/2003 dwar l-immaniġġjar tal-isforz 
għas-sajd li jirrigwarda ċerti żoni u riżorsi tas-
sajd tal-Komunità 

Emenda Il-proposta se temenda s-sistema tal-immaniġġjar tal-isforz applikabbli għall-Ibħra tal-Punent, 
bil-ħsieb li din tiġi ssimplifikata, li l-immaniġġjar ikun aktar effettiv u trasparenti, u li l-
immaniġġjar tal-isforz ikun orjentat lejn l-użu tar-riżorsi kkonċernati b'rendiment massimu 
sostenibbli. Fis-Summit tan-Nazzjonijiet Uniti tal-2002 dwar l-Iżvilupp Sostenibbli, l-Istati 
Membri qablu li dan l-għan għandu jintlaħaq sal-2015. 

 2011 

26 MARKT Ir-raba' Direttiva tal-Kunsill 78/660/KEE tal-
25 ta' Lulju 1978 ibbażata fuq l-
Artikolu 54(3)(g) tat-Trattat dwar il-kontijiet 
annwali ta' ċerti tipi ta' kumpaniji 
Is-Seba' Direttiva tal-Kunsill 83/349/KEE tat-
13 ta' Ġunju 1983 ibbażata fuq l-
Artikolu 54(3)(g) tat-Trattat dwar il-kontijiet 
konsolidati 

Riformulazzjoni Reviżjoni tad-Direttivi tal-Kontabilità: Din il-proposta ambizzjuża għandha tnaqqas b'mod 
sostanzjali l-piżijiet amministrattivi, tissimplifika l-ambjent regolatorju u tarmonizza l-obbligi 
ta' rappurtaġġ finanzjarju, li jiffukaw fuq l-SMEs. Hija tikkonċerna approċċ kompletament 
differenti tar-rekwiżiti ta' kontabilità tal-SMEs billi timxi fuq il-prinċipju 'l-ewwel aħseb fiż-
żgħir'. 

2011 
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27 MARKT Id-Direttiva 2009/101/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Settembru 2009 dwar il-koordinazzjoni 
ta’ salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-
interessi ta’ membri u oħrajn, huma meħtieġa 
mill-Istati Membri minn kumpaniji fis-sens tat-
tieni paragrafu tal-Artikolu 48 tat-Trattat, bil-
għan li tagħmel dawn is-salvagwardji 
ekwivalenti 
Il-Ħdax-il Direttiva tal-Kunsill 89/666/KEE tal-
21 ta’ Diċembru 1989 dwar il-ħtiġijiet tal-
iżvelar rigward il-friegħi miftuħa fi Stat 
Membru minn ċerti tipi ta’ kumpaniji rregolati 
bil-liġijiet ta’ Stat ieħor 

Emenda L-għan ta' din l-inizjattiva huwa li tistabbilixxi rekwiżiti legali addizzjonali dwar il-
kooperazzjoni bejn ir-reġistri kummerċjali, mhux biss f'termini ta' ambitu, iżda wkoll il-
metodi/il-mezzi li għandhom jintużaw. Permezz tal-użu tal-programm ISA, jista' jkun hemm 
modi li jikkontribwixxu għat-titjib fin-netwerk tar-reġistri kummerċjali. L-emendi ta' dawn iż-
żewġ Direttivi se jintroduċu elementi ġodda li eventwalment għandhom jagħmlu l-ħajja aktar 
faċli għall-kumpaniji. 

2011 

28 MARKT Id-Direttiva dwar l-Obbligi ta' Trasparenza tal-
kumpaniji rreġistrati 

Reviżjoni Din l-inizjattiva għandha l-għan li timmodernizza d-Direttiva sabiex trendi s-"swieq 
irregolati" aktar attraenti għall-kumpaniji rreġistrati li huma iżgħar u li qed ifittxu kapital; u 
sabiex iżżid il-kjarifika legali u l-effikaċja tar-reġim ta' trasparenza eżistenti fuq l-iżvelar ta' 
informazzjoni finanzjarja dwar l-emittenti ta' titoli.  
Din l-inizjattiva hija marbuta mad-diskussjonijiet li għaddejjin bħalissa quddiem il-Kunsill u 
l-Parlament Ewropew dwar il-modifikazzjoni tad-Direttiva dwar il-Prospett (2003/71) u tal-
pakkett leġiżlattiv dwar is-superviżjoni finanzjarja. 

2011 

29 MARKT Id-Direttiva 2003/41/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' Ġunju 2003 
dwar l-attivitajiet u s-superviżjoni ta' 
istituzzjonijiet għall-provvista ta' irtirar 
okkupazzjonali (id-Direttiva IORP) 

Reviżjoni L-iżgurar ta' kundizzjonijiet indaqs fir-rigward tas-Solvenza II u l-promozzjoni ta' attività 
transkonfinali akbar f'dan il-qasam sabiex b'hekk ikunu jistgħu jiġu indirizzati l-isfidi tat-
tixjiħ demografiku u tad-dejn pubbliku.  
Ċerti alternattivi previsti - l-alternattiva ta' politika ta' "reviżjoni" - li jwasslu għal 
armonizzazzjoni aħjar fl-UE, ikunu jissimplifikaw il-proċeduri u jnaqqsu l-piżijiet 
amministrattivi għal min iħaddem li juri x-xewqa li jisponsorja l-fondi tal-pensjonijiet fi Stat 
Membru ieħor.  
It-traspożizzjoni tad-Direttiva IORP riveduta mhijiex mistennija li se toħloq diffikultajiet 
speċifiċi f'xi Stat Membru partikolari. 

2011 
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30 MARKT Id-Direttiva 2002/92/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Diċembru 2002 
dwar il-medjazzjoni fl-assigurazzjoni (IMD) 

Reviżjoni L-għan ta' din ir-reviżjoni huwa li jsir titjib fl-armonizzazzjoni u fiċ-ċertezza legali; li tiġi 
ffaċilitata l-provvista transkonfinali ta' servizzi tal-medjazzjoni fl-assigurazzjoni u li jitnaqqsu 
d-diffikultajiet eżistenti fl-applikazzjoni, fil-livell nazzjonali, tad-Direttiva attwali dwar il-
medjazzjoni fl-assigurazzjoni. 
L-inizjattiva għandha tissimplifika / tiċċara t-taħlita regolatorja kumplessa sabiex toħloq 
tmexxija aktar konsistenti u aktar ċara tar-regoli kummerċjali għall-kumpaniji Ewropej tal-
assigurazzjoni. Dan għandu jnaqqas il-piżijiet amministrattivi għal ċerti entitajiet (speċjalment 
għal dawk li jaħdmu f'diversi swieq u f'diversi setturi). Madanakollu, din l-inizjattiva se 
twassal ukoll għal piżijiet amministrattivi ġodda fuq dawk il-mezzi ta' distribuzzjoni li 
bħalissa mhumiex soġġetti għal xi regolament (eż. l-impriżi tal-assigurazzjoni u l-impjegati 
tagħhom), u tista' twassal għal aktar piżijiet fuq distributuri oħra li diġà qed jiġu rregolati iżda 
fejn se jiġu applikati rekwiżiti ġodda (eż. intermedjarji tal-assigurazzjoni soġġetti għar-regoli 
l-ġodda tat-tip MiFID dwar il-bejgħ assigurat ta' prodotti ta' investiment għall-konsumaturi 
aggregati [PRIPs]).  

2011 

31 MARKT Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 
dwar it-Trademark Komunitarja (verżjoni 
kodifikata) u r-Reviżjoni tad-Direttiva dwar it-
Trademarks 

Reviżjoni L-għan huwa li jiġu mtejba, issimplifikati u mmodernizzati r-Regolament u d-Direttiva tal-
UE, fejn xieraq, u li tiġi stabbilita kooperazzjoni aktar b'saħħitha bejn l-Uffiċċju għall-
Armonizzazzjoni tas-Suq Intern (OHIM) u l-Uffiċċji Nazzjonali tat-Trademarks bl-iskop li s-
sistema tat-trademarks fl-Ewropa, b'mod ġenerali ssir aktar effettiva, effikaċi u konsistenti. 

2011 

32 MARKT Ir-Regolament 2157/2001 dwar l-Istatut ta' 
Kumpanija Ewropea 

Reviżjoni Il-possibbiltà ta' simplifikazzjoni tar-regoli għat-twaqqif ta’ Kumpanija Ewropea (SE) u t-
trasferiment tas-sede tagħha. 

2012 

33 MOVE Ir-Regolament (KE) Nru 3821/85 dwar apparat 
tar-reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq 

Riformulazzjoni Din ir-riformulazzjoni għandha taġġorna l-qafas leġiżlattiv għat-tisħiħ tas-sigurtà u l-
funzjonalità tat-takografu diġitali użat minn xufiera professjonali. Dan għandu jnaqqas il-
piżijiet amministrattivi fuq in-negozju filwaqt li jagħmel il-kontrolli iżjed affidabbli biex tiġi 
żgurata kompetizzjoni ġusta bejn l-operaturi tat-trasport fit-toroq. 

2011 

34 MOVE Ir-Regolament tal-Kummissjoni dwar l-għoti ta' 
liċenzji lill-piloti 

Ġdida Ir-Regolament (KE) 216/2008 jagħti mandat lill-Kummissjoni biex tadotta rekwiżiti tekniċi u 
proċeduri amministrattivi fil-qasam tal-għoti ta' liċenzji lill-piloti. L-għan huwa li jiġi stipulat 
sett ta' rekwiżiti u ta' privileġġi, vinkolanti u omoġeni marbuta mal-għoti ta' liċenzja 
partikolari li tkun tippermetti r-rikonoxximent reċiproku tal-liċenzji tal-piloti mal-UE kollha. 

2011 

35 MOVE Id-Direttiva 2003/42 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar rapporti ta’ okkorrenza fl-
avjazzjoni ċivili 

Riformulazzjoni Din id-Direttiva hija mmirata lejn il-prevenzjoni ta' inċidenti tal-avjazzjoni billi tiġbor u 
tanalizza l-informazzjoni dwar l-okkorrenzi fl-avjazzjoni ċivili (il-'prekursuri ta' inċidenti'). Ir-
reviżjoni se jkollha l-għan li tiżgura użu aktar effiċjenti tad-dejta rigward l-okkorrenzi fil-
livell tal-UE, b'mod partikolari permezz tat-titjib fl-integrazzjoni tad-dejta rigward l-
okkorrenzi f'bażi tad-dejta ċentrali kif ukoll permezz tat-titjib u tas-simplifikazzjoni fil-fluss 
ta' dejta ta' kwalità bejn l-awtoritajiet tal-avjazzjoni għal skopijiet ta' prevenzjoni ta' inċidenti. 

2011 
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36 OLAF Ir-Regolament Nru 515/97 dwar l-għajnuna 
reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi tal-
Istati Membri u l-kooperazzjoni bejn dawn tal-
aħħar u l-Kummissjoni biex tkun assigurata l-
applikazzjoni korretta tal-liġi fl-oqsma tad-
dwana u l-agrikoltura, kif emendat mir-
Regolament 766/2008 u d-Deċiżjoni 
2009/917/ĠAI dwar l-użu tat-teknoloġija tal-
informatika għall-finijiet doganali 

Riformulazzjoni Ir-Regolament 766/2008 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/917/ĠAI tat-30 ta’ Novembru 2009 
dwar l-użu tat-teknoloġija tal-informatika għall-finijiet doganali li parzjalment jittrattaw dawn 
l-istess kwistjonijiet. L-għan huwa li minflok ikun hemm strument wieħed biss, skont id-
dispożizzjonijiet tat-TFUE (Artikoli 33 u 325). Impatt: b’mod partikolari, li tittejjeb l-
aċċessibbiltà għal-liġi. 

2011 

37 SANCO Ir-Regolament li jirrevedi d-Direttiva 
2009/39/KE dwar l-oġġetti tal-ikel għal użu ta’ 
nutriment partikolari (Ikel dijetetiku) 

Reviżjoni L-għan prinċipali tar-reviżjoni huwa li jiġi ssimplifikat l-ambjent regolatorju li jikkonċerna l-
ikel għal użu ta' nutriment partikolari (l-ikel dijetetiku) mingħajr ma jiġu kompromessi l-
livelli eżistenti tas-sikurezza alimentari u tal-informazzjoni għall-konsumatur. 
B'mod partikolari, l-għan tagħha huwa li tipprovdi lill-operaturi tal-kummerċ tal-ikel u lill-
Istati Membri b'regoli aktar ċari u sempliċi rigward il-proċeduri ta' notifika għall-ikel 
dijetetiku. 
Is-sostituzzjoni ta' direttiva b'regolament għandha tnaqqas ir-riskju ta' differenzi fl-
implimentazzjoni mill-Istati Membri. 

2011 

38 SANCO Ir-Regolament li jirrevedi l-leġiżlazzjoni (12-il 
Direttiva) dwar il-kummerċ taż-żrieragħ u 
materjali tal-propagazzjoni sabiex iħeġġeġ l-
innovazzjoni fiż-żrieragħ 

Reviżjoni L-għan ewlieni huwa li jiġu sostitwiti t-12-il Direttiva dwar il-materjali ta' propagazzjoni taż-
żrieragħ u tal-pjanti (S&PM) u li tiġi mmodernizzata u ssimplifikata l-leġiżlazzjoni fil-kuntest 
tal-inizjattiva għal Regolamentazzjoni Aħjar. Il-mira bażika tal-leġiżlazzjoni tibqa' li tiżgura l-
identità u d-disponibilità ta' materjali ta' propagazzjoni taż-żrieragħ u tal-pjanti b'saħħithom u 
ta' kwalità, u li jissodisfaw l-aspettattivi tal-utenti. Fl-istess ħin, din l-inizjattiva għandha 
tfittex li tnaqqas il-piżijiet amministrattivi ġenerali u li tintroduċi l-flessibilità fi ħdan il-qafas 
regolatorju maħsub għall-globalizzazzjoni, l-ispeċjalizzazzjoni u l-iżvilupp ta' użi ġodda ta' 
prodotti bażiċi agrikoli, flimkien mal-bidliet fl-aspettattivi tas-soċjetà fuq l-interazzjoni tal-
agrikoltura u l-ambjent naturali. B'hekk, l-inizjattiva għandha l-għan li tħeġġeġ l-innovazzjoni 
f'dan il-qasam u li tikkontribwixxi għat-twaqqif tat-telf tal-bijodiversità kif ukoll li tikseb l-
implimentazzjoni armonizzata tal-leġiżlazzjoni mal-UE kollha u li ttejjeb il-kompetittività 
ekonomika billi tiżgura ċirkolazzjoni ħielsa tal-materjal ta' propagazzjoni taż-żrieragħ u tal-
pjanti fl-UE.  

2011 
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39 SANCO Il-Pakkett dwar l-Iġjene (id-Deċiżjoni 2007/205 
dwar il-prodotti komposti u l-ispezzjonijiet tal-
laħam) 

Reviżjoni Il-prodotti komposti: L-ewwel għan huwa li jiġu mmodifikati l-miżuri tranżizzjonali għall-
importazzjoni ta' prodotti komposti (id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/275) kif kien ġie 
mwiegħed mill-Kummissjoni fil-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-
Annimali (SCOFCAH) meta l-miżuri tranżizzjonali ġew estiżi. Il-proposta tallinja r-regoli 
attwali dwar is-saħħa tal-annimali fuq l-importazzjoni ta' prodotti komposti mar-regoli dwar 
is-saħħa pubblika u telimina parzjalment il-kompetizzjoni inġusta ta' bejn il-pajjiżi terzi u l-
Istati Membri. Il-proposta tkun qed iżżid iċ-ċertifikazzjoni tas-saħħa pubblika, iżda għandha 
tintroduċi ċertifikat wieħed kemm għas-saħħa pubblika kif ukoll għas-saħħa tal-annimali u 
għal kull tip ta' ikel li joriġina mill-annimali (is-simplifikazzjoni tal-piżijiet amministrattivi). 
It-tieni pass huwa li, id-dispożizzjonijiet fir-Regolament 853/2004 għandhom jerġgħu jiġu 
kkunsidrati mill-ġdid sabiex jiġu żgurati rekwiżiti bbażati fuq ir-riskju għall-prodotti 
komposti.  
L-ispezzjonijiet tal-laħam: L-għan huwa li jiġu riveduti l-ispezzjonijiet tal-laħam sabiex ikunu 
adattati għat-tendenzi f'sitwazzjonijiet epidemjoloġiċi ta' ċerti żonożi. Sabiex jiġi ggarantit 
approċċ ibbażat fuq ir-riskju, jaqbel li r-riskji ġodda emerġenti jkunu koperti aħjar filwaqt li l-
attenzjoni lir-riskji limitati tkun tista' titnaqqas. Din l-inizjattiva se tiġi żviluppata 
f'konsultazzjoni mal-imsieħba kummerċjali ewlenin fil-pajjiżi terzi, għall-iffaċilitar tal-
esportazzjoni.  

2011 

40 SANCO Il-proposta għal Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mezzi mediċi u 
li tirrevoka d-Direttivi 90/385/KEE u 
93/42KEE u proposta għal Direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mezzi 
mediċi dijanjostiċi in vitro u li tirrevoka d-
Direttiva 98/79/KE  

Riformulazzjoni - 
Reviżjoni 

Mezzi mediċi: L-għan hu li jiġu ssimplifikati u msaħħa r-regoli sabiex jiġi żgurat livell għoli 
fil-protezzjoni tas-saħħa filwaqt li fl-istess ħin jiġu żgurati l-funzjonament bla tfixkil tas-suq 
intern u l-kompetittività u l-kapaċitajiet ta' innovazzjoni tas-settur. Skont evalwazzjoni tar-
reġim attwali jidher li hemm xi lakuni legali li jikkonċernaw ċerti prodotti li jaqgħu barra 
minn kwalunkwe leġiżlazzjoni speċifika tal-Unjoni u li huwa meħtieġ li jiġu indirizzati xi 
nuqqasijiet fis-sistema.  
Mezzi mediċi dijanjostiċi in vitro: L-għan hu li jiġu ssimplifikati u msaħħa r-regoli sabiex jiġi 
żgurat livell għoli fil-protezzjoni tas-saħħa filwaqt li fl-istess ħin jiġu żgurati l-funzjonament 
bla tfixkil tas-suq intern u l-kompetittività u l-kapaċitajiet ta' innovazzjoni tas-settur. Skont 
evalwazzjoni tar-reġim attwali jidher li hemm xi kwistjonijiet li jeħtieġ li jiġu ċċarati, xi 
aspetti li jridu jiġu introdotti fil-leġiżlazzjoni u xi konverġenzi mar-regolamenti tal-imsieħba 
kummerċjali ewlenin tagħna li għandhom jiġu żgurati 

2012 

41 SANCO Id-Direttiva dwar il-provi kliniċi li jħeġġu r-
riċerka klinika u l-innovazzjoni fis-settur 
farmaċewtiku 

Reviżjoni L-għan huwa li tiġi riveduta d-Direttiva dwar il-provi kliniċi sabiex jiġu indirizzati n-
nuqqasijiet identifikati f'diversi evalwazzjonijiet immexxija mill-Kummissjoni fis-snin 
preċedenti. L-għan huwa wkoll li jissaħħu l-għarfien u l-innovazzjoni fir-riċerka klinika. Il-
proposta tkun tikkunsidra l-fatt li l-biċċa l-kbira tal-akbar provi kliniċi jsiru f'ambjent pan-
Ewropew. Il-kwistjonijiet li jistgħu jiġu indirizzati jinkludu t-tnaqqis fid-dewmien 
amministrattiv qabel ma jingħata bidu għall-provi kliniċi, l-evitar ta' teħid ta' deċiżjonijiet 
diverġenti fl-UE kollha u s-simplifikazzjoni tal-proċeduri ta' rappurtar. 

2012 
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42 SANCO Proposta ġdida għal Liġi dwar is-Saħħa tal-
Annimali (l-ewwel element f'pakkett ta' tlieta) – 
(Regolament) 

Ġdida Il-proposta se tkun ibbażata fuq l-esperjenza miksuba mill-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
eżistenti u mit-twettiq tal-evalwazzjoni estensiva li tikkonċerna l-politika tal-UE dwar is-
saħħa tal-annimali. Il-liġi l-ġdida dwar is-Saħħa tal-Annimali għandha l-għan li tistabbilixxi 
struttura regolatorja iżjed ċara għas-saħħa tal-annimali fl-UE, billi tgħaqqad diversi atti 
leġiżlattivi f'qafas wieħed komprensiv dwar is-saħħa tal-annimali. 

2012 

43 SANCO Ir-Regolament 882/2004 dwar il-kontrolli 
uffiċjali matul il-katina alimentari li 
jikkonċerna b'mod partikolari l-finanzjament 
tal-kontrolli uffiċjali, il-kontrolli fuq ir-residwi 
ta' mediċini veterinarji (Direttiva 96/23/KE), u 
l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni tal-
kontrolli veterinarji fuq prodotti u annimali li 
jiġu ppreżentati għall-importazzjoni fl-UE minn 
pajjiżi terzi (Direttiva 97/78/KE u Direttiva 
91/496/KEE). (it-tieni element f'pakkett ta' 
tlieta) 

Reviżjoni L-għan tar-reviżjoni tar-Regolament 882/2004 huwa li tikkunsidra r-riżultat ta' għadd ta' 
evalwazzjonijiet li qed iseħħu attwalment (rigward tariffi, residwi, kontrolli tal-
importazzjoni), li għandhom l-għan li jtejbu l-effiċjenza tal-kontrolli uffiċjali matul il-katina 
alimentari billi jagħtu ħarsa lejn l-oqsma rregolati b'mod speċifiku (residwi) u lejn l-
inkonsistenzi u d-diskrepanzi fl-infurzar (tariffi), u billi jintroduċu approċċ aktar flessibbli 
bbażat fuq ir-riskju għall-kontrolli fuq il-fruntieri. 
Din ir-reviżjoni għandha wkoll l-għan li tiżgura li jkun hemm sistema kompletament integrata 
ta' kontrolli partikolarment f'dak li jirrigwarda s-saħħa tal-annimali u tal-pjanti u li 
tissimplifika l-qafas għall-infurzar tal-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri. 
Il-proposta se jkollha wkoll l-għan li tissimplifika u li tirrazzjonalizza l-qafas ġenerali li 
permezz tiegħu l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jikkooperaw skont id-
dispożizzjonijiet tar-Regolament. 

2012 

44 SANCO Il-Liġi tal-UE dwar is-Saħħa tal-Pjanti 
(it-tielet element f'pakkett ta' tlieta) 

 Din l-inizjattiva tirrifletti l-ħtieġa għall-immodernizzar tar-reġim eżistenti dwar is-saħħa tal-
pjanti, waqt li tibni fuq l-evalwazzjoni ex-post li saret reċentement. Il-prevenzjoni mtejba tal-
introduzzjoni ta' pesti u mard ġodda għandha tippermetti li jiġu evitati kampanji li jiswew 
ħafna flus għall-qerda jew il-kontroll fi stadju aktar tard, għandha tipprevjeni ż-żieda inutli fl-
użu tal-pestiċidi, tippermetti l-produzzjoni sostenibbli u l-kompetittività agrikola u tgħin fl-
iżgurar tas-sigurtà tal-ikel u fil-protezzjoni tal-foresti, il-pajsaġġ u l-ġonna. Leġiżlazzjoni 
mtejba u dispożizzjonijiet aħjar u armonizzati ta' implimentazzjoni għandhom jippermettu li 
jiġu indirizzati, b'mod aktar effettiv, l-impatti tal-globalizzazzjoni u tat-tibdil fil-klima fuq is-
saħħa tal-pjanti. 

2012 

45 SANCO Id-Direttiva dwar il-prodotti mediċinali 
veterinarji 

Reviżjoni Il-leġiżlazzjoni dwar il-mediċini veterinarji għandha tiġi evalwata sabiex jiġu identifikati l-
piżijiet amministrattivi eċċessivi u biex jiġu ppreċiżati l-problemi, jiġifieri n-nuqqas ta' 
mediċini veterinarji awtorizzati għall-kura ta' mard ta' speċi minuri ta' annimali jew ta' mard 
rari. L-għan tar-reviżjoni huwa li tiżdied id-disponibilità ta' mediċini fis-suq u biex jitnaqqas 
il-piż minn fuq il-kumpaniji billi jiġu ssimplifikati l-proċeduri ta' awtorizzazzjoni ta' mediċini 
veterinarji waqt li jiġu rrispettati s-saħħa pubblika, is-saħħa tal-annimali kif ukoll l-ambjent. 

2012 

46 TAXUD Proposta leġiżlattiva għal Bażi Komuni u 
Kkonsolidata tat-Taxxa Korporattiva (CCCTB) 

Ġdida Il-proposta għandha l-għan li trendi r-regoli tat-taxxa iżjed sempliċi, li tnaqqas l-ispejjeż tal-
konformità u li tnaqqas l-ostakoli tat-taxxa li bħalissa qed ikollhom jaffaċċjaw il-kumpaniji 
meta joperaw b’mod transkonfinali. 

2011 
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47 TAXUD Id-Direttiva dwar it-tassazzjoni tal-interess u l-
ħlas ta' royalties bejn kumpaniji assoċjati ta' 
Stati Membri differenti 

Riformulazzjoni L-estensjoni tal-ambitu tad-Direttiva permezz tat-tnaqqis tal-livelli ta’ parteċipazzjoni, tal-
inklużjoni ta’ ishma indiretti u tal-aġġornament tal-anness (tipi ta' kumpaniji). Din il-proposta 
se tkun akkumpanjata minn Komunikazzjoni dwar it-tassazzjoni doppja tal-kumpaniji. 

2011 

48 TAXUD Inizjattiva leġiżlattiva dwar il-VAT fuq l-
awtoritajiet pubbliċi u l-eżenzjonijiet 

Ġdida L-iżgurar ta' kundizzjonijiet indaqs għall-operaturi privati u għal dawk pubbliċi fi ħdan 
sistema newtrali tal-VAT. 
L-analiżi u l-kwantifikazzjoni tal-problemi attwali li huma marbuta mal-applikazzjoni tar-
regoli tal-VAT għall-korpi pubbliċi u l-attivitajiet mwettqa fl-interess taċ-ċittadini 

2012 

 



 

MT 43   MT 

Anness IV: lista ta’ rtirar ta' proposti pendenti 
DĠ COM/SEC – Referenza 

interistituzzjonali 
Titolu  Ġustifikazzjoni 

ENER SEC(2008) 1903 Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL Dwar l-istabbiliment tal-pożizzjoni tal-Komunità 
Ewropea fil-Kunsill Ministerjali tal-Komunità tal-Enerġija (Brussell, is-27 ta' Ġunju 2008) 

Skaduta. 

ENER COM(2003)032 Proposta għal DIRETTIVA TAL-KUNSILL (Euratom) dwar il-ġestjoni tal-kombustibbli nukleari 
użat u tal-iskart radjuattiv.  

Id-Direttiva l-ġdida dwar l-Iskart Nukleari 
għandha tiġi adottata mill-Kulleġġ fl-2010. 

ENV COM(1992) 316/2 Abbozz - DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL li tawtorizza lill-Kummissjoni biex tinnegozja, f’isem il-
Komunità, protokoll li jemenda l-Konvenzjoni internazzjonali dwar ir-Regolament tal-kaċċa għall-
balieni, Washington, it-2 ta’ Diċembru 1946  

Il-Kunsill ħa Deċiżjoni tal-Kunsill 
multiannwali dwar dan is-suġġett fl-2009. Din 
il-proposta hija skaduta. 

ENV COM(2008) 174 Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem 
il-Komunità Ewropea dwar l-interpretazzjoni tal-Artikolu 14 tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus 

Billi din il-proposta tħejjiet għal-Laqgħa tal-
Partijiet li saret f'Aarhus fl-2008, issa hija 
skaduta u għalhekk tista' tiġi rtirata. 

ENV COM(2008) 695 Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tiġi adottata 
f’isem il-Komunità Ewropea fir-rigward tal-proposti għal emendi tal-Appendiċi I u II tal-
Konvenzjoni dwar il-konservazzjoni tal-ispeċijiet migratorji ta’ annimali selvaġġi waqt id-disa' 
laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet 

Il-laqgħa tas-CITES diġà seħħet u għalhekk 
din il-proposta hija skaduta. 

MARE COM(2009) 505 Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL li jemenda r-Regolament (KE) Nru 754/2009 li 
jeskludi ċerti gruppi ta’ bastimenti mir-reġim tal-isforz tas-sajd stabbilit fil-Kapitolu III tar-
Regolament (KE) Nru 1342/2008 

Skaduta: marbuta mar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 43/2009 tas-16 ta' Jannar 2009 li 
jistabbilixxi għall-2009 l-opportunitajiet tas-
sajd u l-kundizzjonijiet assoċjati għal ċerti 
stokkijiet tal-ħut u gruppi ta’ stokkijiet tal-ħut, 
applikabbli fl-ilmijiet Komunitarji, għal 
bastimenti Komunitarji, f’ilmijiet fejn huma 
meħtieġa limiti tal-qbid. 

MARE COM(2009) 506 Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 43/2009, fir-rigward tal-
opportunitajiet tas-sajd u l-kundizzjonijiet assoċjati għal ċerti stokkijiet tal-ħut. 

Skaduta: marbuta mar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 43/2009 tas-16 ta' Jannar 2009 li 
jistabbilixxi għall-2009 l-opportunitajiet tas-
sajd u l-kundizzjonijiet assoċjati għal ċerti 
stokkijiet tal-ħut u gruppi ta’ stokkijiet tal-ħut, 
applikabbli fl-ilmijiet Komunitarji, għal 
bastimenti Komunitarji, f’ilmijiet fejn huma 
meħtieġa limiti tal-qbid. 

MARE COM(2009) 122 
2009/0039(CNS)  
2009/0039 COD 

Regolament tal-Kunsill : li jistabbilixxi pjan fit-tul għall-istokk ta' marlozz tat-Tramuntana u s-sajd 
li qed jisfrutta dak l-istokk 
 

Il-Kummissjoni biddlet il-pożizzjoni tagħha 
rigward is-suġġett. 
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MOVE COM(2008) 650 
2008/0650(COD) 

Proposta għal DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li temenda d-
Direttiva 2002/15/KE dwar l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol ta' ħaddiema li jwettqu attivitajiet 
mobbli tat-trasport fit-toroq 

Il-Kummissjoni biddlet il-pożizzjoni tagħha 
rigward is-suġġett. Kif ġie mħabbar mill-
Kummissjoni fil-Kunsill tat-Trasport fl-
24 ta' Ġunju 2010, hija għandha l-ħsieb li 
tirtira din il-proposta li kienet ġiet irrifjutata 
mill-Parlament Ewropew. 

RELEX COM(2006) 704 
2006/0232/APP 

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar l-approvazzjoni ta’ bdil ta’ ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-
Istati Membri tagħha fuq in-naħa l-waħda, u l-Konfederazzjoni Svizzera, fuq in-naħa l-oħra, li 
tawtentika l-verżjoni bl-ilsien Malti tal-Protokoll tas-26 ta’ Ottubru 2004 għall-Ftehim bejn il-
Komunità Ewropea, fuq in-naħa l-waħda, u l-Konfederazzjoni Svizzera, fuq in-naħa l-oħra, dwar il-
moviment ħieles tal-persuni, rigward il-parteċipazzjoni, bħala partijiet kontraenti, tar-Repubblika 
Ċeka, ir-Repubblika tal-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika 
tal-Litwanja, ir-Repubblika tal-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-
Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka, wara s-sħubija tagħhom mal-Unjoni Ewropea 

RELEX COM(2006) 717 
 2006/0235/APP 

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar l-approvazzjoni ta’ skambju ta’ ittri bejn il-Komunità Ewropea 
u l-Istati Membri tagħha, fuq in-naħa l-waħda, u l-Konfederazzjoni Svizzera, fuq in-naħa l-oħra, li 
tawtentika l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, fuq in-naħa l-waħda, u l-
Konfederazzjoni Svizzera, fuq in-naħa l-oħra, dwar il-moviment ħieles tal-persuni, kif imfassal bl-
ilsien Ċek, Estonjan, Ungeriż, Latvjan, Litwan, Malti, Pollakk, Slovakk u Sloven 

Iż-żewġ proposti huma skaduti. Huma qatt ma 
ġew adottati mill-Kunsill, minħabba li l-
adozzjoni permezz ta' deċiżjoni formali tal-
Kunsill ma ġietx meqjusa neċessarja. Minflok, 
il-Kunsill awtentika t-testi inkwistjoni 
permezz ta' noti punti "I/A" (ibbażati fuq 
Protokoll separat mal-Konfederazzjoni 
Svizzera). Iż-żewġ noti punti "I/A" ġew 
adottati mill-Kunsill fl-14 ta' Mejju 2007. 

SG COM(2009)0142 
2009/0048 (COD) 

Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li jadatta ċerti 
atti suġġetti għall-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 tat-Trattat għad-Deċiżjoni 1999/468/KE tal-
Kunsill, f'dak li jirrigwarda l-proċedura regolatorja bi skrutinju 

Din il-proposta kellha l-għan li tadatta l-
istrumenti leġiżlattivi għall-proċedura 
regolatorja bi skrutinju. Wara d-dħul fis-seħħ 
tat-Trattat ta' Lisbona, m'għadux jista' jsir użu 
mill-proċedura regolatorja bi skrutinju fl-atti 
leġiżlattivi l-ġodda. Għalhekk, din il-proposta 
m'għadx għandha bażijiet legali. 

SJ COM(1995) 622/4 
1995/0305(COD) 

PROPOSTA GĦAL DIRETTIVA TAL-KUNSILL DWAR IL-KUMMERĊ TAŻ-ŻERRIEGĦA 
TA' PJANTI GĦALL-GĦALF (VERŻJONI KONSOLIDATA) 

Skaduta. Mibdula f'riformulazzjoni li għandha 
tiġi ppreżentata. 

SJ COM(1995) 628/2 
1995/0321(COD) 

PROPOSTA GĦAL DIRETTIVA TAL-KUNSILL DWAR IL-KUMMERĊ TAŻ-ŻERRIEGĦA 
TAĊ-ĊEREALI (VERŻJONI KONSOLIDATA) 

Skaduta. Mibdula f'riformulazzjoni li għandha 
tiġi ppreżentata. 

SJ COM(2003) 243 
2003/0096(COD) 

Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL dwar l-organizzazzjoni komuni fis-suq tat-tabakk 
mhux maħdum (Verżjoni kodifikata) 

Skaduta. L-att bażiku adottat qed jiġi 
attwalment emendat u l-proposta kodifikata 
emendata qed tiġi mħejjija. 

SJ COM(2007) 848 
2007/0287(COD) 

Proposta għal REGOLAMENT (KE) Nru 1601/91 tal-PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL li jikkonċerna r-regoli ġenerali dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni 
ta’ inbejjed aromatizzati, xorb ibbażat fuq inbid aromatizzat u cocktails aromatizzati magħmula 
mill-prodotti tal-inbid (Riformulazzjoni) 

Skaduta. Mibdula f'riformulazzjoni li għandha 
tiġi ppreżentata. 

SJ COM(2007) 302 
2007/0103(CNS) 

Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL (EURATOM) li jistabbilixxi livelli massimi 
permissibli ta’ kontaminazzjoni radjoattiva ta’ ikel u għalf wara inċident nukleari jew f’kull każ 
ieħor ta’ emerġenza radjoloġika (Verżjoni kodifikata) 

Skaduta. Il-proposta kodifikata emendata qed 
tiġi attwalment analizzata mill-awtorità 
leġiżlattiva. 
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SJ COM(2008) 26 
2008/0009(COD) 

Proposta għal DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar il- mergers 
ta' kumpaniji pubbliċi b'responsabbiltà limitata (Verżjoni kodifikata) 

Skaduta. Il-proposta kodifikata emendata qed 
tiġi attwalment analizzata mill-awtorità 
leġiżlattiva. 

SJ COM(2008) 91 
2008/0039(COD) 

Proposta għal DIRETTIVA TAL-KUNSILL 68/193/KEE fuq il-kummerċ ta’ materjal għall-
propagazzjoni veġetattiva tad-dielja (Verżjoni kodifikata) 

Skaduta. Mibdula f'riformulazzjoni. 

SJ COM(2008) 544 
2008/0173(COD) 

Proposta għal DIRETTIVA 77/91/KEE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar 
il-koordinazzjoni ta' salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-interessi ta' membri u oħrajn, huma 
meħtieġa mill-Istati Membri ta` kumpaniji fis-sens tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 48 tat-Trattat, 
dwar il-formazzjoni ta' kumpaniji pubbliċi ta' responsabbiltà limitata u ż-żamma u t-tibdil tal-kapital 
tagħhom, bil-għan li jagħmlu dawn is-salvagwardji ekwivalenti (Verżjoni kodifikata) 

Skaduta. Il-proposta kodifikata emendata qed 
tiġi attwalment mħejjija. 

SJ COM(2008) 873 
2008/0253(COD) 

Proposta għal DIRETTIVA TAL-KUNSILL li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-
organizzazzjoni ta’ kontrolli veterinarji fuq annimali li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi 
(verżjoni kodifikata) 

Skaduta. Mibdula f'riformulazzjoni li għandha 
tiġi ppreżentata. 

SJ COM(2008) 891 
2008/0265(COD) 

Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) 1683/95 li jistabbilixxi format uniformi 
għall-viżi (verżjoni kodifikata) 

Kandidat għall-irtirar – Din l-inizjattiva 
m'għadhiex waħda ta' prijorità. 

SJ COM(2006)0346 
2006/0808(CNS), 

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar l-addattament tad-dispożizzjonijiet rigward il-
Qorti tal-Ġustizzja fl-oqsma koperti mit-Titolu IV tat-Tielet Parti tat-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea 

Skadut. 

  


