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PR_AVC_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 774/94 li jiftaħ u jipprovdi l-amministrazzjoni ta' ċerti 
kwoti tat-tariffa Komunitarja għal-laħam taċ-ċanga ta' kwalità għolja, u għal-laħam tal-
majjal, il-laħam tat-tjur, il-qamħ u l-maħlut, u tipi ta' nuħħala, il-frak iebes u fdalijiet 
oħra
(COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2011)0906),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7–0524/2011),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A7-0000/2012),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

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

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Sabiex ikunu ssupplimentati jew 
emendati ċerti elementi mhux essenzjali 
tar-Regolament (KE) Nru 774/94, is-setgħa 
li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tal-adozzjoni tal-
aġġustamenti għal dak ir-Regolament, fil-
każ li jiġu aġġustati l-volumi u l-
kundizzjonijiet tal-arranġamenti tal-kwota, 

(3) Sabiex ikunu ssupplimentati jew 
emendati ċerti elementi mhux essenzjali 
tar-Regolament (KE) Nru 774/94, is-setgħa 
li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tal-adozzjoni tal-
aġġustamenti għal dak ir-Regolament, fil-
każ li jiġu aġġustati l-volumi u l-
kundizzjonijiet tal-arranġamenti tal-kwota, 
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b'mod partikolari b'deċiżjoni li tapprova
ftehim ma' pajjiż terz individwali jew aktar. 
Huwa ta’ importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, 
inkluż fil-livell tal-esperti. Meta tħejji u 
tfassal l-atti ddelegati, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

b'mod partikolari b'deċiżjoni tal-Kunsill 
biex jiġi konkluż ftehim ma' pajjiż jew 
pajjiżi terz. Huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, inkluż fil-livell tal-
esperti. Meta tħejji u tfassal l-atti ddelegati, 
il-Kummissjoni għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. Il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi kull tagħrif u 
dokumentazzjoni dwar il-laqgħat tagħha 
mal-esperti nazzjonali fil-qafas tal-ħidma 
tagħha għat-tħejjija u l-implimentazzjoni 
ta’ atti ddelegati. F'dan ir-rigward, il-
Kummissjoni għandha tiżgura li l-
Parlament Ewropew jiġi involut kif dovut, 
billi tibbaża ruħha fuq l-aħjar prattiki
miksuba mill-esperjenza preċedenti 
f'oqsma ta' politiki oħra sabiex toħloq l-
aħjar kundizzjonijiet possibbli għall-
iskrutinju futur tal-atti ddelegati mill-
Parlament Ewropew.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 7 − paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu [323(2)] tar-
Regolament (UE) Nru [xxxx/ssss] tal-
Parlament u tal-Kunsill [Ir-Regolament 
dwar l-OKS Unika allinjat]*.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom 
jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 7a(2).

Or. en
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 7a
Proċedura ta’ kumitat
1. Il-Kummissjoni għandha tiġi 
mgħejjuna mill-Kumitat ta' Ġestjoni 
għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq 
Agrikoli, stabbilit mill-Artikolu [xx] tar-
Regolament (UE) Nru [xxx/yyyy] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [ta' ..... 
2012] [dwar ir-Regolament dwar l-OKS 
Unika allinjat]*. Dak il-Kumitat għandu 
jkun kumitat skont it-tifsira tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011**.
2. Meta ssir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-
Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 
Nru 182/2011.
3. Meta l-opinjoni tal-kumitat ikollha 
tinkiseb permezz ta’ proċedura bil-miktub, 
dik il-proċedura għandha tintemm 
mingħajr riżultat meta, fiż-żmien stipulat 
għall-għoti tal-opinjoni, il-president tal-
kumitat jiddeċiedi hekk jew il-
maġġoranza tal-membri tal-kumitat 
jitolbu dan.
____________
* ĠU L …, …, p.  
** ĠU L 55, 28.2.2011, p.13."

Or. en
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 8a − paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 8 għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu indeterminat 
ta’ żmien minn [daħħħal id-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament li 
jemenda].

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 2a għandha tingħata lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin 
minn ... *. Il-Kummissoni għandha tfassal 
rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa 
sa mhux iktar tard minn disa’ xhur qabel 
tmiem il-perjodu ta’ ħames snin. Id-
delega tas-setgħa għandha tiġi estiża 
b'mod taċitu għal perijodi ta' tul identiku, 
sakemm il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill ma jopponux estensjoni ta' dan it-
tip sa mhux aktar tard minn tliet xhur 
qabel tmiem kull perijodu.
__________
* ĠU: Jekk jogħġobkom, daħħlu d-data 
tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 8a − paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att iddelegat adottat skont l-Artikolu 8 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma jkunx 
hemm oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-
notifika ta' dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-
iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn 
infurmaw lill-Kummissjoni li mhux se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jkun 
estiż b’xahrejn b’inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill.

5. Att iddelegat adottat skont l-Artikolu 8 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma jkunx 
hemm oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-
notifika ta' dak l-att lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-
iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn 
infurmaw lill-Kummissjoni li mhux se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jkun 
estiż b’erba’ xhur b’inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
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Or. en

NOTA SPJEGATTIVA

Il-proposta attwali tal-Kummissjoni hi mmirata lejn l-allinjament tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 774/94 li jiftaħ u jipprovdi l-amministrazzjoni ta' ċerti kwoti tat-tariffa Komunitarja 
għal ċerti prodotti tal-laħam u taċ-ċereali għal mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

Ir-Regolament (KE) Nru 774/94 ikkonferixxa s-setgħat lill-Kummissjoni (KE) biex tadotta l-
miżuri ta' implimentazzjoni meħtieġa u temenda r-Regolament, fil-każ li l-volumi u l-
kundizzjonijiet oħra tal-arranġamenti tal-kwoti jiġu aġġustati, b'mod partikulari minn 
deċiżjonijiet għall-konklużjoni ta' ftehimiet ma' pajjiżi terzi.

Hemm bżonn li dawn is-setgħat jiġu allinjati mas-sistema ta' wara Lisbona ta' atti ddelgati u 
atti ta' implimentazzjoni, billi jingħataw is-setgħat ta' implimentazzjoni rilevanti lill-KE, li 
għandhom jiġu eżerċitati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.

Hekk kif sehem sostanzjali tal-leġiżlazzjoni dwar il-politika kummerċjali qed isir konformi 
mal-Artikoli 290 u 291 tat-TFUE permezz taż-żewġ hekk imsejħa "Omnibusijiet dwar il-
Kummerċ", ir-Rapporteur qed jipproponi emendi li jirriflettu l-bidliet imressqa fiż-żewġ atti.

Dan jinkludi l-involviment dovut tal-Parlament Ewropew fit-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
atti ddelegati, il-limitazzjoni tad-delega tas-setgħa għal perjodi ta' ħames snin li jistgħu jiġu 
estiżi b'mod taċitu, it-titwil tal-perjodu għall-possibilità ta' oġġezzjoni għal abbozz ta' att 
iddelegat minn xahrejn għal erba' xhur u l-modifika tal-applikazzjoni tal-proċedura bil-
miktub.

Ir-Rapporteur qed iħeġġeġ biex jitneħħew ir-referenzi dwar il-Proċedura ta' kumitat mir-
Regolament dwar l-OKS unika allinjat tal-ġejjieni u biex id-dispożizzjonijiet ta' dan it-tip 
jiddaħħlu direttament fir-Regolament emendatorju. Dan se jippermetti li jiġu riflessi l-
modifiki għall-applikazzjoni tal-proċedura bil-miktub stabbiliti fl-Omnibusijiet dwar il-
Kummerċ. Barra minn hekk, se jiżgura li d-dritt ta' skrutinju tal-atti ta' implimentazzjoni, 
meħtieġ għall-amministrazzjoni tal-arranġamenti dwar il-kwoti msemmijin f'dan ir-
Regolament, jibqa' fi ħdan il-qasam ta' responsabilità tal-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali.


