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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Meta jitqies il-fatt li għal perjodu estiż l-UE se tibqa’ importatur nett tal-enerġija, il-politika 
kummerċjali tal-Kummissjoni għandha tiżgura kundizzjonijiet favorevoli għall-kummerċ fi 
prodotti tal-enerġija. Għal dan il-għan għandha l-appoġġ tal-Istati Membri li jidħlu fi 
Ftehimiet Intergovernattivi ma’ pajjiżi terzi, li spiss ikollhom x’jaqsmu wkoll mal-
kundizzjonijiet kummerċjali u l-investimenti f’infrastruttura tal-enerġija fissa.  Waqt li dawn 
l-aspetti setgħu ġġustifikaw l-estensjoni tal-bażi legali tad-Deċiżjoni għall-Artikolu 207 tat-
TFUE, għandu jiġi rikonoxxut li l-firxa ta' applikazzjoni tad-Deċiżjoni hi primarjament li 
tistabbilixxi sistema ta' skambju ta' informazzjoni biex tiżgura l-funzjonament xieraq tas-suq 
intern, iż-żieda fis-sostenibilità u s-sigurtà tal-provvista tal-enerġija, u għalhekk hi bbażata 
fuq l-Artikolu 194 tat-TFUE. Il-ħolqien ta’ mekkaniżmu ta’ skambju ta’ informazzjoni fir-
rigward tal-Ftehimiet Intergovernattivi bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi fil-qasam tal-
enerġija jaqdi primarjament l-objettivi tal-politika tal-enerġija Ewropea.

L-iskambju ta' informazzjoni propost bejn l-Istati Membri u l-appoġġ koordinat mill-
Kummissjoni Ewropea jsaħħaħ is-suq intern billi jiżgura l-implimentazzjoni korretta tal-
leġiżlazzjoni bħat-Tielet Pakkett tal-Enerġija. Il-proposta tipprovdi strument biex titnaqqas il-
pressjoni għall-Istati Membri biex jaċċettaw konċessjonijiet regolatorji fi ftehimiet 
intergovernattivi li jkunu inkompatibbli mal-liġi tal-UE. Tagħrif u għarfien aħjar dwar 
żviluppi regolatorji se jgħinu wkoll il-formulazzjoni tal-politika kummerċjali tal-Kummissjoni 
vis-à-vis stati kbar fornituri tal-enerġija, bħar-Russja.

Barra minn hekk jista’ jgħin iżid is-sigurtà tal-provvista lill-UE billi jikkoordina l-isforzi tal-
Istati Membri matul il-proċessi ta' negozjazzjoni. Jappoġġa t-twettiq tal-mekkaniżmi ta' 
solidarjetà previsti fir-Regolament dwar is-Sigurtà tal-Provvista tal-Gass billi jinforma dwar l-
ammont u s-sorsi ta' enerġija importati, sabiex is-sigurtà tal-provvista ssir realtà għall-Istati 
Membri kollha tal-UE. It-tieni nett, dan isaħħaħ is-sigurtà tal-enerġija billi jagħmel mezz li l-
ftehimiet kollha jkunu kompatibbli għalkollox mas-suq intern tal-enerġija tal-Unjoni kif ukoll 
mal-liġi tal-UE, u b’hekk jipprovdi qafas legali stabbli meħtieġ għall-investimenti magħmula. 
Dan huwa wkoll fl-interess tal-kompetenza tal-politika tal-kummerċ u tal-investiment tal-UE. 
Meta jitqies li l-UE qed tonfoq aktar minn EUR 400 biljun fis-sena biex timporta l-enerġija 
huwa meħtieġ li tnaqqas id-dejn tal-enerġija barranija tal-UE u żżid l-indipendenza 
ġeopolitika u s-sigurtà tal-enerġija tagħha. Il-mekkaniżmu ta' skambju ta' informazzjoni 
propost u l-isforzi simultanji tal-Istati Membri biex tintlaħaq il-mira minima tal-iffrankar tal-
enerġija ta' 20% se tnaqqas b'mhux anqas minn EUR 50 biljun fis-sena t-trasferiment tal-ġid 
minn ekonomiji tal-UE għal pajjiżi li jipproduċu l-enerġija u ssaħħaħ is-sigurtà tal-enerġija 
tal-UE.

Il-mekkaniżmu ta’ skambju ta’ informazzjoni għandu wkoll isaħħaħ is-sostenibilità billi 
jqabbel deċiżjonijiet ta’ investiment fl-enerġija mal-objettivi tal-klima u tal-enerġija tal-UE 
fuq perjodu twil ta' żmien u billi jevita l-irduppjar ta' infrastruttura tat-trasport tal-enerġija. 
Din tal-aħħar – meta jitqiesu ċ-ċikli ta’ investiment fit-tul u t-tul ta’ din l-infrastrutttura –
mhux biss tirriżulta f’nuqqas ta’ effiċjenza u sitwazzjoni fejn tant ikun hemm kapaċità tal-
fjuwil fossili li jispiċċa żejjed fl-istruttura futura tal-ekonomija sostenibbli tal-UE, iżda tkun 
ukoll ekonomikament ineffiċjenti, ħaġa li twassal għal spejjeż addizzjonali. Dan diġà ġie 
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msemmi mill-Parlament Ewropew fir-rapport Bendtsen1, li jistqarr li l-iffrankar tal-enerġija 
huwa fundamentali biex tiżdied is-sigurtà tal-provvista, peress li l-kisba tal-mira tal-iffrankar 
tal-enerġija ta’ 20% tiffranka enerġija daqs kemm iwasslu 15 il-pipeline Nabucco. L-għan 
aħħari jrid ikun li l-impriżi u l-konsumaturi tal-Istati Membri kollha jibbenefikaw minn 
provvista tal-enerġija sostenibbli u sigura bi prezzijiet li wieħed jista' jlaħħaq magħhom. 

L-emendi proposti għandhom jappoġġaw il-proposta tal-Kummisjsoni għal dan il-għan, waqt 
li tkun priservata l-awtonomija tal-Istati Membri fin-negozjar tal-ftehimiet ma’ pajjiżi terzi. 

Verifika ex-ante tal-kompatibilità tan-negozjar tal-ftehimiet intergovernattivi hija l-aktar 
mod effikaċi biex tinħoloq iċ-ċertezza meħtieġa, fir-rigward tal-kompatibilità tat-trattati mal-
liġi tal-UE u l-objettivi tal-politika fuq perjodu twil ta' żmien. Biex topera b’mod effikaċi, 
għandha ssir abitudni li l-Kummissjoni tevalwa l-ftehimiet il-ġodda qabel il-konklużjoni 
tagħhom. Jekk l-Istati Membri nnifishom għandhom jiżguraw il-kompatibilità legali, kif ukoll 
żieda fis-sigurtà u s-sostenibilità tal-provvista, il-Kummissjoni għandha d-dover li tevalwa u 
tipproponi bidliet eventwalment meħtieġa permezz ta’ opinjoni. L-Istat Membru kkonċernat 
għandu jkun ipprovdut b'dawn ir-rakkomandazzjonijiet fil-ħin biex jevita inċertezzi legali, 
deċiżjonijiet mhux koordinati, mhux sostenibbli jew ekonomikament żbaljati u proċeduri ta’ 
ksur futuri possibbli mmexxija mill-Kummissjoni. 

Bl-istess raġunament, il-ftehimiet eżistenti għandhom ikunu valutati mill-Kummissjoni, u 
jsiru kummenti dwarhom rigward in-nuqqas ta’ kompatibilità possibbli mal-liġi tal-UE, 
sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jinnegozjaw mill-ġdid b’mod adegwat dawn il-ftehimiet. 
Madankollu, ebda proċess ta' awtorizzazzjoni formali ta' ftehimiet eżistenti jew ġodda ma 
għandhom ikunu previsti, peress li dan jgħabbi żżejjed id-Deċiżjoni proposta.  

Sabiex ikun evitat li jitqiegħed piż żejjed fuq il-kumpaniji u l-Istati Membri, għandu jkun ċar 
ukoll li l-Kummissjoni se jkollha tapplika strateġija konsistenti u koerenti meta tressaq l-
opinjoni tagħha, speċjalment rigward id-dispożizzjonijiet legali kollha tal-UE. Kull eżenzjoni 
ta’ aċċess għal parti terza eżistenti jew fil-futur għandha tkun evalwata meta mqabbla mal-
isfond ta’ qafas legali sod fil-politika tal-kompetizzjoni u tkun imfassla biex tibbenefika liċ-
ċittadini kollha tal-UE, speċjalment lill-konsumaturi tal-enerġija, li għandhom jieħdu l-
benefiċċji kollha minn suq tal-enerġija liberalizzat. Dan għandu jitqies bħala l-għan tal-
iskambju ta' informazzjoni msaħħaħ propost.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u 
l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

                                               
1 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta’ Diċembru 2010 dwar ir-Rieżami tal-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-

Effiċjenza Enerġetika (2010/2107(INI)).
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Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-funzjonament xieraq tas-suq intern 
tal-enerġija jesiġi li l-enerġija importata fl-
Unjoni minn pajjiżi terzi tkun irregolata 
għal kollox mir-regoli li jistabbilixxu suq 
intern tal-enerġija. Suq intern tal-enerġija li 
ma jkunx qiegħed jiffunzjona sewwa 
jpoġġi lill-UE f’pożizzjoni vulnerabbli fir-
rigward tas-sigurtà tal-provvista tal-
enerġija. Livell għoli ta’ trasparenza fir-
rigward ta’ ftehimiet bejn l-Istati Membri u 
pajjiżi terzi fil-qasam tal-enerġija jagħti ċ-
ċans lill-Unjoni tieħu azzjoni kkoordinata, 
fi spirtu ta’ solidarjetà, sabiex tiżgura li 
dawn il-ftehimiet ikunu konformi mal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u effettivament 
tiżgura l-provvista tal-enerġija. 

(3) Il-funzjonament xieraq tas-suq intern 
tal-enerġija jesiġi li l-enerġija importata fl-
Unjoni minn pajjiżi terzi tkun irregolata 
għal kollox mir-regoli li jistabbilixxu suq 
intern tal-enerġija. Suq intern tal-enerġija li 
ma jkunx qiegħed jiffunzjona sewwa 
jpoġġi lill-UE f’pożizzjoni vulnerabbli fir-
rigward tas-sigurtà tal-provvista tal-
enerġija. Livell għoli ta’ trasparenza fir-
rigward ta’ ftehimiet bejn l-Istati Membri u 
pajjiżi terzi fil-qasam tal-enerġija jagħti ċ-
ċans lill-Unjoni tieħu azzjoni kkoordinata, 
fi spirtu ta’ solidarjetà, sabiex tiżgura li 
dawn il-ftehimiet ikunu konformi mal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u mal-objettivi tal-
UE marbuta mal-enerġija u mal-klima fuq 
perjodu twil ta’ żmien u effettivament 
tiżgura l-provvista tal-enerġija waqt li 
tevita l-ħolqien ta’ kapaċità żejda u 
għalhekk tiżgura effiċjenza ekonomika, 
sostenibilità u prezzijiet ġusti għall-
konsumatur.

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
interessi tal-konsumaturi Ewropej jiġu 
rrispettati billi tinsisti dwar il-
kompatibilità tal-Ftehimiet 
Intergovernattivi fil-qasam tal-enerġija 
mal-liġi tal-UE u speċjalment mal-
leġiżlazzjoni tas-suq intern tal-UE, inklużi 
d-dispożizzjonijiet tal-Aċċess ta’ Partijiet 
Terzi fil-leġiżlazzjoni tal-UE għas-suq 
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intern tal-enerġija. 

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-ftehimiet intergovernattivi li jeħtieġ li 
jiġu nnotifikati fl-intier tagħhom lill-
Kummissjoni fuq il-bażi ta’ atti oħrajn tal-
Unjoni bħal [ir-
Regolament (UE) Nru …/… tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’ … li 
jistabbilixxi arranġamenti tranżitorji għal 
ftehimiet ta’ investiment bilaterali bejn l-
Istati Membri u pajjiżi terzi] għandhom 
ikunu esklużi mill-mekkaniżmu tal-
iskambju ta’ informazzjoni stabbilit minn 
din id-Deċiżjoni.

(5) Il-ftehimiet intergovernattivi li jeħtieġ li 
jiġu nnotifikati fl-intier tagħhom lill-
Kummissjoni fuq il-bażi ta’ atti oħrajn tal-
Unjoni bħal [ir-
Regolament (UE) Nru …/… tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta’ … li 
jistabbilixxi arranġamenti tranżitorji għal 
ftehimiet ta’ investiment bilaterali bejn l-
Istati Membri u pajjiżi terzi] għandhom 
ikunu esklużi mill-mekkaniżmu tal-
iskambju ta’ informazzjoni stabbilit minn 
din id-Deċiżjoni. Il-Kummissjoni 
għandha, madankollu, twettaq skrining 
ta’ dawn il-ftehimiet ta' investiment 
bilaterali bejn l-Istati Membri u l-pajjiżi 
terzi rigward id-dispożizzjonijiet speċifiċi 
tal-enerġija li jkun hemm fihom u li 
jkollhom rilevanza għall-firxa ta’ 
applikazzjoni ta' din id-Deċiżjoni, liema 
skrining għandu jirriżulta f’rapport lill-
Istati Membri u l-Parlament.

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-Kummissjoni għandu jkollha, fuq 
inizjattiva tagħha stess jew fuq talba mill-
Istat Membru li jkun innegozja l-ftehim 
intergovernattiv, id-dritt li tivvaluta l-
kompatibbiltà tal-ftehim innegozjat mal-

(10) Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
kompatibbiltà tal-ftehim innegozjat mal-
liġi tal-Unjoni qabel jiġi ffirmat il-ftehim u 
tressaq opinjoni dwar jekk hux meħtieġ 
negozjar mill-ġdid tal-ftehim fuq il-bażi 
ta’ dispożizzjonijiet tal-liġi tal-Unjoni li l-
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liġi tal-Unjoni qabel jiġi ffirmat il-ftehim. Istati Membri kkonċernati għandhom 
jikkunsidraw b’mod adegwat.

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Peress li jeżistu kemm suq intern tal-
enerġija kif ukoll strateġija komuni tal-
enerġija, il-ftehimiet intergovernattivi 
għandhom effett fuq il-politika komuni. 
Għal din ir-raġuni għandu jkun żgurat li 
l-ftehimiet intergovernattivi jkunu jaqblu 
mal-kunċett politiku komuni.

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħafna ftehimiet dwar l-enerġija 
għandhom komponenti ta' investiment. 
Għalhekkk, pereżempju, il-karta tal-
enerġija tinkludi regoli ta' investiment. 
Għal din ir-raġuni għandu jkun żgurat li 
se tiġi salvagwardjata l-koerenza bejn il-
ftehimiet dwar l-enerġija u l-ftehimiet 
dwar l-investiment. B'mod partikolari 
f'dan ir-rigward għandhom jitqiesu d-
drittijiet u s-suġġerimenti tal-Parlament 
Ewropew dwar il-politika futura tal-
investiment.

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-koordinazzjoni tal-ftehimiet 
intergovernattivi, il-Kummissjoni 
Ewropea għandu jkollha rwol attiv u ta' 
appoġġ sabiex ikun żgurat li r-rekwiżiti 
kollha jkunu jistgħu jiġu implimentati.

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi 
mekkaniżmu għall-iskambju ta’ 
informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni fir-rigward tal-ftehimiet 
intergovernattivi.

1. Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi 
mekkaniżmu għall-iskambju ta’ 
informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni fir-rigward tal-ftehimiet 
intergovernattivi sabiex ittejjeb is-sigurtà 
enerġetika tal-Unjoni, il-funzjonament 
tas-suq intern għall-enerġija u l-
konsistenza u l-koerenza tal-azzjoni 
esterna tal-Unjoni fil-qasam tal-enerġija
kif ukoll biex tiżgura l-kompatibilità 
tagħha mal-liġi tal-UE.

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jippreżentaw 
il-ftehimiet intergovernattivi eżistenti u 
applikati provviżorjament kollha bejnhom 
u l-pajjiżi terzi fl-intier tagħhom, inklużi l-
annessi tagħhom, testi oħrajn li jagħmlu 
referenza għalihom u l-emendi kollha 
fihom lill-Kummissjoni mhux aktar tard 
minn tliet xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ din 
id-Deċiżjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tagħmel id-dokumenti kollha li tirċievi 
aċċessibbli f’forma elettronika għall-Istati 

1. L-Istati Membri għandhom jippreżentaw 
il-ftehimiet intergovernattivi eżistenti u 
applikati provviżorjament kollha bejnhom 
u l-pajjiżi terzi fl-intier tagħhom, inklużi l-
annessi tagħhom, testi oħrajn li jagħmlu 
referenza għalihom u l-emendi kollha 
fihom lill-Kummissjoni mhux aktar tard 
minn tliet xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ din 
id-Deċiżjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tagħmel id-dokumenti kollha li tirċievi 
aċċessibbli f’forma elettronika għall-Istati 
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Membri l-oħrajn kollha. Il-ftehimiet 
intergovernattivi eżistenti jew applikati 
provviżorjament li diġà kienu kkomunikati 
skont ir-Regolament (UE) Nru 994/2010 
lill-Kummissjoni fid-data tad-dħul fis-seħħ 
ta’ din id-Deċiżjoni, li qegħdin jissodisfaw 
ir-rekwiżiti ta’ dan il-paragrafu, għandhom 
jitqiesu bħala li ġew ikkomunikati għall-
finijiet ta’ din id-Deċiżjoni.

Membri l-oħrajn kollha. Fi żmien tnax-il 
xahar wara li jkunu waslu l-Ftehimiet 
Intergovernattivi rispettivi, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-
ftehimiet komunikati u tinforma lill-Istati 
Membri kkonċernati dwar nuqqas ta’ 
kompatibilità possibbli tal-ftehimiet 
tagħhom mal-liġi tal-UE. Il-ftehimiet 
intergovernattivi eżistenti jew applikati 
provviżorjament li diġà kienu kkomunikati 
skont ir-Regolament (UE) Nru 994/2010 
lill-Kummissjoni fid-data tad-dħul fis-seħħ 
ta’ din id-Deċiżjoni, li qegħdin jissodisfaw 
ir-rekwiżiti ta’ dan il-paragrafu, għandhom 
jitqiesu bħala li ġew ikkomunikati għall-
finijiet ta’ din id-Deċiżjoni.

Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta Stat Membru jkollu l-ħsieb li 
jidħol f’negozjati ma’ pajjiż terz sabiex 
jemenda ftehim intergovernattiv eżistenti 
jew biex jikkonkludi ftehim 
intergovernattiv ġdid, l-Istat Membru 
għandu jinforma lill-Kummissjoni bil-
miktub dwar l-intenzjoni tiegħu mill-aktar 
fis possibbli qabel il-ftuħ previst tan-
negozjati. L-informazzjoni pprovduta lill-
Kummissjoni għandha tinkludi d-
dokumentazzjoni rilevanti, indikazzjoni 
tad-dispożizzjonijiet li jridu jiġu indirizzati 
fin-negozjati, l-għanijiet tan-negozjati u 
informazzjoni rilevanti oħra. Fil-każ ta’ 
emendi għal ftehim eżistenti, id-
dispożizzjonijiet li jridu jiġu nnegozjati 
mill-ġdid għandhom jiġu indikati fl-
informazzjoni pprovduta lill-Kummissjoni. 
Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-
informazzjoni li tirċievi aċċessibbli għall-
Istati Membri kollha f’forma elettronika. 
L-Istat Membru kkonċernat għandu jżomm 
lill-Kummissjoni informata regolarment 

2. Meta Stat Membru jkollu l-ħsieb li 
jidħol f’negozjati ma’ pajjiż terz sabiex 
jemenda ftehim intergovernattiv eżistenti 
jew biex jikkonkludi ftehim 
intergovernattiv ġdid, l-Istat Membru 
għandu jinforma lill-Kummissjoni bil-
miktub dwar l-intenzjoni tiegħu mill-aktar 
fis possibbli iżda qatt aktar tard minn tliet 
xhur qabel il-ftuħ previst tan-negozjati. L-
informazzjoni pprovduta lill-Kummissjoni 
għandha tinkludi d-dokumentazzjoni 
rilevanti, indikazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
li jridu jiġu indirizzati fin-negozjati, l-
għanijiet tan-negozjati u informazzjoni 
rilevanti oħra. Fil-każ ta’ emendi għal 
ftehim eżistenti, id-dispożizzjonijiet li jridu 
jiġu nnegozjati mill-ġdid għandhom jiġu 
indikati fl-informazzjoni pprovduta lill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tagħmel l-informazzjoni li tirċievi 
aċċessibbli għall-Istati Membri kollha 
f’forma elettronika. L-Istat Membru 
kkonċernat għandu jżomm lill-
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dwar in-negozjati li jkunu għaddejjin. Fuq 
talba tal-Kummissjoni jew tal-Istat 
Membru kkonċernat, il-Kummissjoni tista’ 
tipparteċipa bħala osservatur fin-negozjati.

Kummissjoni informata regolarment dwar 
in-negozjati li jkunu għaddejjin. Fuq talba 
tal-Kummissjoni jew tal-Istat Membru 
kkonċernat, il-Kummissjoni tista’ 
tipparteċipa bħala osservatur fin-negozjati.

Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’, fuq inizjattiva 
tagħha stess sa mhux aktar tard minn erba’ 
ġimgħat wara li tkun ġiet informata dwar 
l-għeluq tan-negozjati, jew fuq talba mill-
Istat Membru li jkun innegozja l-ftehim 
intergovernattiv, tivvaluta l-kompatibbiltà 
tal-ftehim innegozjat mal-liġi tal-Unjoni 
qabel ma jkun ġie ffirmat il-ftehim. F’każ 
li l-Kummissjoni jew l-Istat Membru 
kkonċernat jitolbu li ssir tali valutazzjoni 
ex-ante tal-ftehim intergovernattiv 
innegozjat mal-liġi tal-Unjoni, l-abbozz 
tal-ftehim intergovernattiv innegozjat iżda 
li għadu mhux iffirmat għandu jiġi 
ppreżentat lill-Kummissjoni għal 
eżaminazzjoni. L-Istat Membru kkonċernat 
għandu jibqa’ lura milli jiffirma l-ftehim 
għal perjodu ta’ erba’ xhur wara l-
preżentazzjoni tal-abbozz tal-ftehim 
intergovernattiv. Bi qbil mal-Istat Membru 
kkonċernat, il-perjodu ta’ eżaminazzjoni 
jista’ jiġi mtawwal. Meta jintalab kontroll 
tal-kompatibbiltà, jekk il-Kummissjoni ma 
tagħti ebda opinjoni matul il-perjodu ta’ 
eżaminazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
titqies bħala li ma qajmet l-ebda 
oġġezzjoni.

1. L-Istati Membri għandhom iressqu 
abbozzi ta’ ftehimiet intergovernattivi 
negozjati, iżda li ma jkunux għadhom ġew 
iffirmati, lill-Kummissjoni għall-eżami. Il-
Kummissjoni għandha, sa mhux aktar tard 
minn erba’ xhur wara li dawn jitressqu, 
tivvaluta l-kompatibbiltà tal-ftehim 
innegozjat mal-liġi tal-Unjoni, speċjalment 
fir-rigward tal-liġi tal-kompetizzjoni u l-
leġiżlazzjoni tas-suq intern tal-enerġija. L-
Istat Membru kkonċernat għandu jibqa' 
lura milli jiffirma l-ftehim f'dan il-perjodu 
ta' eżami. Bi qbil mal-Istat Membru 
kkonċernat, il-perjodu ta’ eżaminazzjoni 
jista’ jiġi mtawwal. Fin-nuqqas ta' 
opinjoni mill-Kummissjoni matul il-
perjodu ta’ eżami, il-Kummissjoni 
għandha titqies bħala li ma qajmet l-ebda 
oġġezzjoni.
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Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Fil-każ li l-valutazzjoni tal-abbozz tal-
ftehim intergovernattiv tirriżulta 
f’opinjoni negattiva, il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi soluzzjonijiet possibbli 
jew tispeċifika l-bżonn ta’ negozjati mill-
ġdid li għandhom jiġu kkunsidrati mill-
Istat Membru kkonċernat kif xieraq.

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-
koordinazzjoni fost l-Istati Membri bil-
għan li:

1. Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita u 
tippromwovi l-koordinazzjoni fost l-Istati 
Membri bil-għan li:

Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fuq il-bażi tal-aqwa prattika, jiġu 
żviluppati klawżoli standard li l-użu 
tagħhom jiżgura l-konformità sħiħa tal-
ftehimiet intergovernattivi futuri mal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-enerġija.

(c) fuq il-bażi tal-aqwa prattika, jiġu 
żviluppati klawżoli standard li l-użu 
tagħhom jiżgura l-konformità sħiħa tal-
ftehimiet intergovernattivi futuri mal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-enerġija u l-
livell tas-sigurtà tal-provvista tal-enerġija 
mbassar mill-objettivi tal-UE marbuta 
mal-enerġija u mal-klima fuq perjodu twil 
ta’ żmien.

Emenda 15
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) jiġu integrati l-ftehimiet u jsiru parti 
mill-politika komuni Ewropea dwar l-
enerġija, kif ġie deskritt fil-Pjan 
Direzzjonali tal-2050.

Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-konsistenza tal-ftehimiet dwar l-
enerġija u l-investiment
Il-Kummissjoni Ewropea għandha tiżgura 
li l-ftehimiet dwar l-enerġija li jkollhom 
komponent ta' investiment ikunu 
konformi mal-leġiżlazzjoni dwar il-
ftehimiet bilaterali dwar l-investiment. Il-
Kummissjoni Ewropea għandha tiżgura 
wkoll li fil-ġejjieni d-drittijiet ta' 
parteċipazzjoni tal-Parlament Ewropew 
fil-ftehimiet dwar l-enerġija b'komponent 
ta' investiment jiġu żgurati. B'mod 
partikolari għandhom jitqiesu r-
rakkomandazzjonijiet tal-Parlament 
Ewropew dwar il-politika futura tal-
investiment.

Emenda 17

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Reviżjoni Rappurtar u rieżami

Emenda 18
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Kull sentejn il-Kummissjoni għandha 
tressaq rapport lill-Parlament Ewropew 
dwar l-informazzjoni li rċeviet skont l-
Artikolu 3 u għandha tipprovdi lill-
Parlament Ewropew b'valutazzjoni 
komprensiva fi żmien sentejn wara d-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni.
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