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Emenda 20
Yannick Jadot
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 194 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-
Enerġija Atomika (Euratom) u t-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
u b’mod partikolari l-Artikolu 194 tiegħu,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-deċiżjoni għandha tkopri mekkaniżmu ta' skambju ta' informazzjoni dwar ftehimiet 
intergovernattivi fil-qasam tal-enerġija, u għalhekk għandu jinkludi l-kummerċ ta' kwalunkwe 
forma ta' enerġija. Il-bażi legali għandha tiġi adattata għal dan il-għan.

Emenda 21
Niki Tzavela

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-liġi tal-Unjoni titlob lill-Istati 
Membri jieħdu l-miżuri xierqa kollha 
sabiex jiżguraw it-twettiq tal-obbligi li 
joħorġu mit-Trattati jew li jirriżultaw mill-
atti tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni. 
Għalhekk, l-Istati Membri għandhom 
jevitaw jew jeliminaw kull inkompatibbiltà 
bejn il-liġi tal-Unjoni u l-ftehimiet 
internazzjonali konklużi bejn l-Istati 
Membri u pajjiżi terzi.

(2) Il-liġi tal-Unjoni titlob lill-Istati 
Membri jieħdu l-miżuri xierqa kollha 
sabiex jiżguraw it-twettiq tal-obbligi li 
joħorġu mit-Trattati u mit-Tielet Pakkett 
tal-Enerġija. Għalhekk, l-Istati Membri 
għandhom jevitaw jew jeliminaw kull 
inkompatibbiltà bejn il-liġi tal-Unjoni u l-
ftehimiet internazzjonali konklużi bejn l-
Istati Membri u pajjiżi terzi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din id-deċiżjoni għandha l-għan li tistipula mekkaniżmu ta' skambju ta' informazzjoni dwar 
IGA bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi, sabiex il-Kummissjoni tkun informata aħjar dwar 
ftehimiet milħuqa mill-Istati Membri. Skont l-ambitu ta' din id-deċiżjoni, il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi pariri legali lill-Istati Membri fin-negozjati ma' pajjiżi terzi. Għandha ssir 
distinzjoni bejn kwistjonijiet legali u kwistjonijiet politiko-ekonomiċi li jirriżultaw mid-
deċiżjonijiet ad-hox tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni.

Emenda 22
Takis Hadjigeorgiou

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) B'rikonoxximent tar-rwol ewlieni 
mwettaq mill-kooperazzjoni 
internazzjonali fil-qasam tal-enerġija, kull 
ftehim intergovernattiv għandu jissejjes 
fuq il-prinċipju ta' rispett reċiproku mal-
pajjiżi terzi parteċipanti.

Or. en

Emenda 23
Takis Hadjigeorgiou

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 

(3) Is-salvagwardja tal-protezzjoni tal-
konsumatur tesiġi li l-proċeduri tal-
enerġija importata fl-Unjoni minn pajjiżi 
terzi jkunu trasparenti u jikkunsidraw l-
interess ekonomiku tal-konsumaturi. 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’ 
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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.

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. Madankollu, hu ta' 
importanza kritika li l-Istati Membri
jżommu r-responsabilità għall-kontenut 
tal-ftehimiet intergovernattivi.

Or. en

Emenda 24
Yannick Jadot
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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.

Or. en
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Emenda 25
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

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 u jimmina kwalunkwe benefiċċju 
potenzjali għall-industrija u l-
konsumaturi Ewropej. 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.

Or. en

Emenda 26
Giles Chichester

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 

(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 
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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.

jpoġġi lill-UE f’pożizzjoni vulnerabbli fir-
rigward tas-sigurtà tal-provvista tal-
enerġija. Livell xieraq 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.

Or. en

Emenda 27
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-mekkaniżmu ġdid tal-iskambju ta’ 
informazzjoni għandu jkopri biss ftehimiet 
intergovernattivi li x’aktarx ikollhom 
impatt fuq is-suq intern għall-enerġija jew 
fuq is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija 
minħabba li dawn iż-żewġ kwistjonijiet 
huma intrinsikament marbuta ma’ xulxin. 
B’mod partikolari, dan il-mekkaniżmu 
għandu jinkludi l-ftehimiet 
intergovernattivi kollha li għandhom 
impatt fuq il-provvista tal-gass, taż-żejt jew 
tal-elettriku permezz ta’ infrastruttura fissa 
jew li għandhom impatt fuq l-ammont ta’ 
enerġija importata fl-Unjoni minn pajjiżi 
terzi.

(4) Il-mekkaniżmu ġdid tal-iskambju ta’ 
informazzjoni għandu jkopri l-ftehimiet 
intergovernattivi kollha li għandhom 
impatt fuq il-provvista tal-gass, taż-żejt jew 
tal-elettriku permezz ta’ infrastruttura fissa 
jew li għandhom impatt fuq l-ammont ta’ 
enerġija importata fl-Unjoni minn pajjiżi 
terzi. Għall-finijiet ta' din id-Deċiżjoni, 
ftehimiet bejn Stati Membri u entitajiet 
kummerċjali b'sieda pubblika għandhom 
jitqiesu ukoll bħala "ftehimiet 
intergovernattivi".

Or. en

Emenda 28
Takis Hadjigeorgiou

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-mekkaniżmu ġdid tal-iskambju ta’ 
informazzjoni għandu jkopri biss ftehimiet 
intergovernattivi li x’aktarx ikollhom 
impatt fuq is-suq intern għall-enerġija jew 
fuq is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija 
minħabba li dawn iż-żewġ kwistjonijiet 
huma intrinsikament marbuta ma’ xulxin. 
B’mod partikolari, dan il-mekkaniżmu 
għandu jinkludi l-ftehimiet 
intergovernattivi kollha li għandhom 
impatt fuq il-provvista tal-gass, taż-żejt jew 
tal-elettriku permezz ta’ infrastruttura fissa 
jew li għandhom impatt fuq l-ammont ta’ 
enerġija importata fl-Unjoni minn pajjiżi 
terzi.

(4) Il-mekkaniżmu ġdid tal-iskambju ta’ 
informazzjoni għandu jkopri biss ftehimiet 
intergovernattivi, marbutin mal-
importazzjoni tal-enerġija li x’aktarx 
ikollhom impatt fuq is-suq intern għall-
enerġija jew fuq is-sigurtà tal-provvista tal-
enerġija minħabba li dawn iż-żewġ 
kwistjonijiet huma intrinsikament marbuta 
ma’ xulxin. B’mod partikolari, dan il-
mekkaniżmu għandu jinkludi l-ftehimiet 
intergovernattivi kollha li għandhom 
impatt fuq il-provvista tal-gass, taż-żejt jew 
tal-elettriku permezz ta’ infrastruttura fissa 
jew li għandhom impatt fuq l-ammont ta’ 
enerġija importata fl-Unjoni minn pajjiżi 
terzi. L-esportazzjoni tal-gass, żejt jew 
elettriku hija eskluża minn dan il-
mekkaniżmu.

Or. en

Emenda 29
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-mekkaniżmu ġdid tal-iskambju ta’ 
informazzjoni għandu jkopri biss ftehimiet 
intergovernattivi li x’aktarx ikollhom 
impatt fuq is-suq intern għall-enerġija jew 
fuq is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija 
minħabba li dawn iż-żewġ kwistjonijiet 
huma intrinsikament marbuta ma’ xulxin. 
B’mod partikolari, dan il-mekkaniżmu 
għandu jinkludi l-ftehimiet 
intergovernattivi kollha li għandhom 
impatt fuq il-provvista tal-gass, taż-żejt jew 
tal-elettriku permezz ta’ infrastruttura fissa 
jew li għandhom impatt fuq l-ammont ta’ 
enerġija importata fl-Unjoni minn pajjiżi 

(4) Il-mekkaniżmu ġdid tal-iskambju ta’ 
informazzjoni għandu jkopri biss ftehimiet 
intergovernattivi li għandhom impatt fuq 
is-suq intern għall-enerġija jew fuq is-
sigurtà tal-provvista tal-enerġija minħabba 
li dawn iż-żewġ kwistjonijiet huma 
intrinsikament marbuta ma’ xulxin. B’mod 
partikolari, dan il-mekkaniżmu għandu 
jinkludi l-ftehimiet intergovernattivi kollha 
li għandhom impatt fuq il-provvista tal-
gass, taż-żejt jew tal-elettriku permezz ta’ 
infrastruttura fissa jew li għandhom impatt 
fuq l-ammont ta’ enerġija importata fl-
Unjoni minn pajjiżi terzi.
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terzi.

Or. en

Emenda 30
Krišjānis Kariņš

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-mekkaniżmu ġdid tal-iskambju ta’ 
informazzjoni għandu jkopri biss ftehimiet 
intergovernattivi li x’aktarx ikollhom
impatt fuq is-suq intern għall-enerġija jew 
fuq is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija 
minħabba li dawn iż-żewġ kwistjonijiet 
huma intrinsikament marbuta ma’ xulxin. 
B’mod partikolari, dan il-mekkaniżmu 
għandu jinkludi l-ftehimiet 
intergovernattivi kollha li għandhom 
impatt fuq il-provvista tal-gass, taż-żejt jew 
tal-elettriku permezz ta’ infrastruttura fissa 
jew li għandhom impatt fuq l-ammont ta’ 
enerġija importata fl-Unjoni minn pajjiżi 
terzi.

(4) Il-mekkaniżmu ġdid tal-iskambju ta’ 
informazzjoni għandu jkopri biss ftehimiet 
intergovernattivi li għandhom impatt fuq 
is-suq intern għall-enerġija jew fuq is-
sigurtà tal-provvista tal-enerġija minħabba 
li dawn iż-żewġ kwistjonijiet huma 
intrinsikament marbuta ma’ xulxin. B’mod 
partikolari, dan il-mekkaniżmu għandu 
jinkludi l-ftehimiet intergovernattivi kollha 
li għandhom impatt fuq il-provvista tal-
gass, taż-żejt jew tal-elettriku permezz ta’ 
infrastruttura fissa jew li għandhom impatt 
fuq l-ammont ta’ enerġija importata fl-
Unjoni minn pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 31
Yannick Jadot
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-mekkaniżmu ġdid tal-iskambju ta’ 
informazzjoni għandu jkopri biss ftehimiet 
intergovernattivi li x’aktarx ikollhom
impatt fuq is-suq intern għall-enerġija jew 
fuq is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija 

(4) Il-mekkaniżmu ġdid tal-iskambju ta’ 
informazzjoni għandu jkopri biss ftehimiet 
intergovernattivi li jista' jkollhom impatt 
fuq is-suq intern għall-enerġija jew fuq is-
sigurtà tal-provvista tal-enerġija minħabba 
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minħabba li dawn iż-żewġ kwistjonijiet 
huma intrinsikament marbuta ma’ xulxin. 
B’mod partikolari, dan il-mekkaniżmu 
għandu jinkludi l-ftehimiet 
intergovernattivi kollha li għandhom 
impatt fuq il-provvista tal-gass, taż-żejt jew 
tal-elettriku permezz ta’ infrastruttura fissa 
jew li għandhom impatt fuq l-ammont ta’
enerġija importata fl-Unjoni minn pajjiżi 
terzi.

li dawn iż-żewġ kwistjonijiet huma 
intrinsikament marbuta ma’ xulxin. B’mod 
partikolari, dan il-mekkaniżmu għandu 
jinkludi l-ftehimiet intergovernattivi kollha 
li għandhom impatt fuq il-provvista tal-
gass, taż-żejt jew tal-elettriku permezz ta’ 
infrastruttura fissa jew li għandhom impatt 
fuq l-ammont ta’ enerġija importata fl-
Unjoni minn pajjiżi terzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mat-test tal-Artikolu 101 u 107 (1) (TFUE), it-terminu "jista' jkollhom impatt" jidher li 
hu aktar adegwat biex jiddeskrivi l-impatti varji, attwali u futuri, għas-suq intern jew għas-
sigurtà tal-provvista tal-enerġija.

Emenda 32
Yannick Jadot
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-Kummissjoni għandha tiżgura r-
rispett tal-interessi tal-konsumaturi 
Ewropej, billi tinsisti fuq il-kompatibilità 
tal-Ftehimiet Intergovernattivi fil-qasam 
tal-enerġija mal-liġi tal-Unjoni, 
speċjalment fir-rigward tad-
dispożizzjonijiet marbutin mas-suq intern 
tal-enerġija u mal-Aċċess ta' Partijiet 
Terzi.

Or. en

Emenda 33
Yannick Jadot
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) L-Artikolu 207 TFUE japplika għal 
ftehimiet dwar il-kummerċ tal-enerġija 
konklużi ma' pajjiżi terzi, li huma 
prinċipalment immirati biex jeliminaw l-
ostakoli kummerċjali bħal tariffi u kwoti. 

Or. en

Emenda 34
Yannick Jadot
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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’ [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-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en
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Emenda 35
Bendt Bendtsen

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Sabiex jippromwovu l-prinċipju ta' 
reċiproċità fid-dimensjoni esterna tal-
enerġija tal-Unjoni, l-Istati Membri 
għandhom jiġu mħeġġa biex jiffirmaw 
biss kuntratti ma' pajjiżi terzi li jkunu 
introduċew leġiżlazzjoni fil-qasam tal-
enerġija li tikkorrispondi mar-regoli tas-
suq tal-UE, speċjalment fir-rigward tar-
regoli dwar is-separazzjoni tas-sjieda fit-
Tielet Pakkett tal-Enerġija1.
____________
1ĠU L 211, 14.8.2009

Or. da

Ġustifikazzjoni

Ved en integrering af energimarkeder bliver markederne mere effektive. Derfor bør investorer 
og markedsaktører have samme mulighed for at agere i tredjelande som tredjelande har for at 
agere i EU.

Emenda 36
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Din id-Deċiżjoni ma għandhiex 
tikkonċerna ftehimiet bejn entitajiet 
kummerċjali, għajr u biss sakemm il-
ftehimiet intergovernattivi jkunu jirreferu 
espliċitament għal tali ftehimiet 
kummerċjali. Madankollu, l-operaturi 
kummerċjali li jinnegozjaw ftehimiet 
kummerċjali ma’ operaturi minn pajjiżi 

(7) Din id-Deċiżjoni ma għandhiex 
tikkonċerna ftehimiet bejn entitajiet 
kummerċjali, għajr u biss sakemm il-
ftehimiet intergovernattivi jkunu jirreferu 
espliċitament għal tali ftehimiet 
kummerċjali jew meta, eċċezzjonalment, 
proġett tal-enerġija li għandu impatt fuq 
is-suq intern tal-enerġija jew dwar is-
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terzi jistgħu jfittxu gwida mill-
Kummissjoni sabiex jevitaw li jinħolqu 
kunflitti potenzjali mal-liġi tal-Unjoni.

sigurtà tal-provvista tal-enerġija ma 
jkollux ftehim intergovernattiv.
Madankollu, l-operaturi kummerċjali li 
jinnegozjaw ftehimiet kummerċjali ma’ 
operaturi minn pajjiżi terzi jistgħu jfittxu 
gwida mill-Kummissjoni sabiex jevitaw li 
jinħolqu kunflitti potenzjali mal-liġi tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 37
Gaston Franco

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Din id-Deċiżjoni ma għandhiex 
tikkonċerna ftehimiet bejn entitajiet 
kummerċjali, għajr u biss sakemm il-
ftehimiet intergovernattivi jkunu jirreferu 
espliċitament għal tali ftehimiet 
kummerċjali. Madankollu, l-operaturi 
kummerċjali li jinnegozjaw ftehimiet 
kummerċjali ma’ operaturi minn pajjiżi 
terzi jistgħu jfittxu gwida mill-
Kummissjoni sabiex jevitaw li jinħolqu 
kunflitti potenzjali mal-liġi tal-Unjoni.

(7) Din id-Deċiżjoni ma għandhiex 
tikkonċerna ftehimiet bejn entitajiet 
kummerċjali. Madankollu, l-operaturi 
kummerċjali li jinnegozjaw ftehimiet 
kummerċjali ma’ operaturi minn pajjiżi 
terzi jistgħu jfittxu gwida mill-
Kummissjoni sabiex jevitaw li jinħolqu 
kunflitti potenzjali mal-liġi tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 38
Fiorello Provera

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Din id-Deċiżjoni ma għandhiex 
tikkonċerna ftehimiet bejn entitajiet 
kummerċjali, għajr u biss sakemm il-

(7) Din id-Deċiżjoni ma għandhiex 
tikkonċerna ftehimiet bejn entitajiet 
kummerċjali. Madankollu, l-operaturi 
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ftehimiet intergovernattivi jkunu jirreferu 
espliċitament għal tali ftehimiet 
kummerċjali. Madankollu, l-operaturi 
kummerċjali li jinnegozjaw ftehimiet 
kummerċjali ma’ operaturi minn pajjiżi 
terzi jistgħu jfittxu gwida mill-
Kummissjoni sabiex jevitaw li jinħolqu 
kunflitti potenzjali mal-liġi tal-Unjoni.

kummerċjali li jinnegozjaw ftehimiet 
kummerċjali ma’ operaturi minn pajjiżi 
terzi jistgħu jfittxu gwida mill-
Kummissjoni sabiex jevitaw li jinħolqu 
kunflitti potenzjali mal-liġi tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ftehimiet bejn operaturi kummerċjali jridu jiġu esklużi minn din id-Deċiżjoni għax huma 
għodda essenzjali għall-kompetizzjoni fis-suq intern u għandhom jibqgħu kunfidenzjali. Barra 
minn hekk, regoli tal-UE adottati dan l-aħħar diġà jirrikjedu li intrapriżi privati jgħaddu 
informazzjoni rigward kuntratti kummerċjali lill-Kummissjoni Ewropea (Regolament UE Nru 
994/2010 u Nru 1227/2011). Aktar milli l-adozzjoni ta' regoli ġodda hija l-implimentazzjoni 
tagħhom li għandha tkun ta' prijorità għall-istituzzjonijiet tal-UE f’dan l-istadju.

Emenda 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Din id-Deċiżjoni ma għandhiex 
tikkonċerna ftehimiet bejn entitajiet 
kummerċjali, għajr u biss sakemm il-
ftehimiet intergovernattivi jkunu jirreferu 
espliċitament għal tali ftehimiet 
kummerċjali. Madankollu, l-operaturi 
kummerċjali li jinnegozjaw ftehimiet 
kummerċjali ma’ operaturi minn pajjiżi 
terzi jistgħu jfittxu gwida mill-
Kummissjoni sabiex jevitaw li jinħolqu 
kunflitti potenzjali mal-liġi tal-Unjoni.

(7) Din id-Deċiżjoni ma għandhiex 
tikkonċerna ftehimiet bejn entitajiet 
kummerċjali. Madankollu, l-operaturi 
kummerċjali li jinnegozjaw ftehimiet 
kummerċjali ma’ operaturi minn pajjiżi 
terzi jistgħu jfittxu gwida mill-
Kummissjoni sabiex jevitaw li jinħolqu 
kunflitti potenzjali mal-liġi tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 40
Niki Tzavela
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Din id-Deċiżjoni ma għandhiex 
tikkonċerna ftehimiet bejn entitajiet 
kummerċjali, għajr u biss sakemm il-
ftehimiet intergovernattivi jkunu jirreferu 
espliċitament għal tali ftehimiet 
kummerċjali. Madankollu, l-operaturi 
kummerċjali li jinnegozjaw ftehimiet 
kummerċjali ma’ operaturi minn pajjiżi 
terzi jistgħu jfittxu gwida mill-
Kummissjoni sabiex jevitaw li jinħolqu 
kunflitti potenzjali mal-liġi tal-Unjoni.

(7) Din id-Deċiżjoni ma għandhiex
tikkonċerna ftehimiet bejn entitajiet 
kummerċjali. Madankollu, l-operaturi 
kummerċjali li jinnegozjaw ftehimiet 
kummerċjali ma’ operaturi minn pajjiżi 
terzi jistgħu jfittxu gwida mill-
Kummissjoni sabiex jevitaw li jinħolqu 
kunflitti potenzjali mal-liġi tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Agreements between commercial operators must be clearly excluded from the Decision. 
Agreements between commercial entities are essential tools for competition and must remain
confidential. Otherwise the commercial strength of any company is harmed. The notification 
of information concerning commercial contract might entail an asymmetry of information 
between contracts that have to be notified since they are explicitly mentioned in an IGA and 
those that do not fall under this obligation. In the interest of not distorting competition, great 
care has to be taken to make sure the Decision does not have an impact on commercial deals. 
Furthermore, recently adopted EU rules already require private undertakings to notify 
information concerning commercial contracts (Regulations (EU) No 994/2010 and No 
1227/2011). Implementing these rules rather than adopting new ones should be a priority at 
this stage for the EU.

Emenda 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-Istati Membri għandhom diġà 
jinnotifikaw l-intenzjoni tagħhom li jiftħu 
negozjati mal-Kummissjoni fir-rigward 
tal-ftehimiet intergovernattivi ġodda jew l-

(9) L-Istati Membri għandu jkollhom il-
possibilità li jinformaw lill-Kummissjoni 
dwar negozjati fir-rigward tal-ftehimiet 
intergovernattivi ġodda jew l-emendi fil-
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emendi fil-ftehimiet intergovernattivi 
eżistenti. Il-Kummissjoni għandha 
tinżamm infurmata regolarment dwar in-
negozjati li jkunu għaddejjin. Hija għandu 
jkollha d-dritt li tipparteċipa bħala 
osservatur fin-negozjati. L-Istati Membri 
jistgħu wkoll jitolbu lill-Kummissjoni biex 
tgħinhom matul in-negozjati tagħhom mal-
pajjiżi terzi.

ftehimiet intergovernattivi eżistenti. Meta 
Stat Membru jiddeċiedi li jinforma lill-
Kummissjoni, il-Kummissjoni għandha 
tinżamm infurmata regolarment dwar in-
negozjati li jkunu għaddejjin. L-Istati 
Membri jistgħu jistiednu lill-Kummissjoni 
tipparteċipa bħala osservatur fin-negozjati. 
L-Istati Membri jistgħu wkoll jitolbu lill-
Kummissjoni biex tgħinhom matul in-
negozjati tagħhom mal-pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 42
Takis Hadjigeorgiou

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-Istati Membri għandhom diġà
jinnotifikaw l-intenzjoni tagħhom li jiftħu 
negozjati mal-Kummissjoni fir-rigward tal-
ftehimiet intergovernattivi ġodda jew l-
emendi fil-ftehimiet intergovernattivi 
eżistenti. Il-Kummissjoni għandha 
tinżamm infurmata regolarment dwar in-
negozjati li jkunu għaddejjin. Hija għandu 
jkollha d-dritt li tipparteċipa bħala 
osservatur fin-negozjati. L-Istati Membri 
jistgħu wkoll jitolbu lill-Kummissjoni biex 
tgħinhom matul in-negozjati tagħhom mal-
pajjiżi terzi.

(9) L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
l-intenzjoni tagħhom li jiftħu negozjati 
mal-Kummissjoni fir-rigward tal-ftehimiet 
intergovernattivi ġodda jew l-emendi fil-
ftehimiet intergovernattivi eżistenti 
f'perjodu raġonevoli ta' żmien. Il-
Kummissjoni għandha tinżamm infurmata 
regolarment dwar in-negozjati li jkunu 
għaddejjin.  L-Istati Membri jistgħu wkoll 
jitolbu lill-Kummissjoni biex tgħinhom
matul in-negozjati tagħhom mal-pajjiżi 
terzi. Madanakollu hu importanti li ma 
tixxekkilx l-abilità tal-Istati Membri li 
jinnegozjaw il-kontenut tal-ftehimiet.

Or. en

Emenda 43
Niki Tzavela

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-Istati Membri għandhom diġà 
jinnotifikaw l-intenzjoni tagħhom li jiftħu 
negozjati mal-Kummissjoni fir-rigward 
tal-ftehimiet intergovernattivi ġodda jew l-
emendi fil-ftehimiet intergovernattivi 
eżistenti. Il-Kummissjoni għandha 
tinżamm infurmata regolarment dwar in-
negozjati li jkunu għaddejjin. Hija għandu 
jkollha d-dritt li tipparteċipa bħala 
osservatur fin-negozjati. L-Istati Membri 
jistgħu wkoll jitolbu lill-Kummissjoni biex 
tgħinhom matul in-negozjati tagħhom mal-
pajjiżi terzi.

(9) L-Istati Membri għandu jkollhom il-
possibilità li jinformaw lill-Kummissjoni 
dwar negozjati fir-rigward tal-ftehimiet 
intergovernattivi ġodda jew l-emendi fil-
ftehimiet intergovernattivi eżistenti. Meta 
Stat Membru jiddeċiedi li jinforma lill-
Kummissjoni, il-Kummissjoni għandha 
tinżamm infurmata regolarment dwar in-
negozjati li jkunu għaddejjin. L-Istati 
Membri jistgħu jistiednu lill-Kummissjoni 
tipparteċipa bħala osservatur fin-negozjati. 
L-Istati Membri jistgħu wkoll jitolbu lill-
Kummissjoni biex tgħinhom matul in-
negozjati tagħhom mal-pajjiżi terzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

This text is the Council proposal (from 6 December document 14648/3/11 REV 3), with 
changes noted from the Commission's draft. The Council's proposal is worthy of 
consideration here since there are fears surrounding the element of confidentiality. The fact 
of notifying the intention to negotiate an IGA gives the counterparty a negotiating advantage. 
It could also induce other EU third parties to try to participate in or to jeopardize that 
negotiation, thus giving the counterparty an additional strength. All this would be extremely 
detrimental to any viable commercial agreement. When the objectives, matters and conditions 
of the negotiation are known, an agreement can become completely unviable.

Emenda 44
Giles Chichester

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-Istati Membri għandhom diġà 
jinnotifikaw l-intenzjoni tagħhom li jiftħu 
negozjati mal-Kummissjoni fir-rigward tal-
ftehimiet intergovernattivi ġodda jew l-
emendi fil-ftehimiet intergovernattivi 
eżistenti. Il-Kummissjoni għandha 
tinżamm infurmata regolarment dwar in-

(9) L-Istati Membri għandhom diġà 
jinnotifikaw l-intenzjoni tagħhom li jiftħu 
negozjati mal-Kummissjoni fir-rigward tal-
ftehimiet intergovernattivi ġodda jew l-
emendi fil-ftehimiet intergovernattivi 
eżistenti. Il-Kummissjoni għandha 
tinżamm infurmata regolarment dwar in-
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negozjati li jkunu għaddejjin. Hija għandu 
jkollha d-dritt li tipparteċipa bħala 
osservatur fin-negozjati. L-Istati Membri 
jistgħu wkoll jitolbu lill-Kummissjoni biex
tgħinhom matul in-negozjati tagħhom mal-
pajjiżi terzi.

negozjati li jkunu għaddejjin. L-Istati 
Membri jistgħu jitolbu lill-Kummissjoni 
tipparteċipa bħala osservatur jew tgħinhom 
matul in-negozjati tagħhom mal-pajjiżi 
terzi.

Or. en

Emenda 45
Yannick Jadot
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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-
liġi tal-Unjoni qabel jiġi ffirmat il-ftehim.

(10) Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
kompatibbiltà tal-ftehim innegozjat mal-
liġi tal-Unjoni u mal-objettivi tal-UE 
marbuta mal-enerġija u mal-klima fuq 
perjodu twil ta’ żmien qabel jiġi ffirmat il-
ftehim, u għandha tressaq opinjoni 
rigward il-bżonn ta' negozjar mill-ġdid li 
jirriżulta mir-rekwiżiti tal-liġi tal-UE u li 
l-Istat Membru kkonċernat għandu 
jikkunsidra b’mod xieraq. Meta Stat 
Membru ma jagħtix kunsiderazzjoni 
xierqa  tal-opinjoni, il-Kummissjoni 
għandha tniedi proċedimenti ta' ksur.

Or. en

Emenda 46
Giles Chichester

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-Kummissjoni għandu jkollha, fuq 
inizjattiva tagħha stess jew fuq talba mill-

(10) Il-Kummissjoni għandha, fuq talba 
mill-Istat Membru li jkun innegozja l-
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Istat Membru li jkun innegozja l-ftehim 
intergovernattiv, id-dritt li tivvaluta l-
kompatibbiltà tal-ftehim innegozjat mal-
liġi tal-Unjoni qabel jiġi ffirmat il-ftehim.

ftehim intergovernattiv, tivvaluta l-
kompatibbiltà tal-ftehim innegozjat mal-
liġi tal-Unjoni qabel jiġi ffirmat il-ftehim.

Or. en

Emenda 47
Takis Hadjigeorgiou

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-
liġi tal-Unjoni qabel jiġi ffirmat il-ftehim.

(10) Il-Kummissjoni jista' jkollha, biss fuq 
talba mill-Istat Membru li jkun innegozja l-
ftehim intergovernattiv, id-dritt li tivvaluta 
l-kompatibbiltà tal-ftehim innegozjat mal-
liġi tal-Unjoni qabel jiġi ffirmat il-ftehim.

Or. en

Emenda 48
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-ftehimiet ratifikati finali kollha 
koperti minn din id-Deċiżjoni għandhom 
jiġu ppreżentati lill-Kummissjoni sabiex 
tkun tista’ tinkiseb informazzjoni sħiħa 
dwar l-Istati Membri l-oħrajn kollha.

(11) Il-ftehimiet intergovernattivi ratifikati 
finali kollha koperti minn din id-Deċiżjoni 
għandhom jiġu ppreżentati lill-
Kummissjoni sabiex tkun tista’ tinkiseb 
informazzjoni sħiħa dwar l-Istati Membri l-
oħrajn kollha.

Or. fr
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Emenda 49
Giles Chichester

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-
informazzjoni kollha li tirċievi disponibbli 
għall-Istati Membri l-oħrajn kollha f’forma 
elettronika. Il-Kummissjoni għandha 
tirrispetta t-talbiet mill-Istati Membri 
sabiex tittratta l-informazzjoni sottomessa, 
b’mod partikolari l-informazzjoni 
kummerċjali, bħala kunfidenzjali. 
Madankollu, it-talbiet għall-kunfidenzjalità 
ma għandhomx jirrestrinġu l-aċċess tal-
Kummissjoni nnifisha għal informazzjoni 
kunfidenzjali, minħabba li jeħtieġ li l-
Kummissjoni jkollha informazzjoni 
komprensiva għall-valutazzjoni tagħha. It-
talbiet għall-kunfidenzjalità huma mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-aċċess għad-
dokumenti kif stabbilit fir-Regolament 
(KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku 
għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, 
tal-Kunsill u tal-Kummissjoni.

(12) Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-
informazzjoni kollha adegwata disponibbli 
għall-Istati Membri l-oħrajn kollha f’forma 
elettronika. Il-Kummissjoni għandha 
tirrispetta t-talbiet mill-Istati Membri 
sabiex tittratta l-informazzjoni sottomessa, 
b’mod partikolari l-informazzjoni 
kummerċjali, bħala kunfidenzjali. 
Madankollu, it-talbiet għall-kunfidenzjalità 
ma għandhomx jirrestrinġu l-aċċess tal-
Kummissjoni nnifisha għal informazzjoni 
kunfidenzjali, minħabba li jeħtieġ li l-
Kummissjoni jkollha informazzjoni 
komprensiva għall-valutazzjoni tagħha. It-
talbiet għall-kunfidenzjalità huma mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-aċċess għad-
dokumenti kif stabbilit fir-Regolament 
(KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku 
għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, 
tal-Kunsill u tal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 50
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-
informazzjoni kollha li tirċievi disponibbli 
għall-Istati Membri l-oħrajn kollha f’forma 
elettronika. Il-Kummissjoni għandha 
tirrispetta t-talbiet mill-Istati Membri 

(12) Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-
informazzjoni kollha li tirċievi disponibbli 
għall-Istati Membri l-oħrajn kollha f’forma 
elettronika sikura. Il-Kummissjoni 
għandha tirrispetta t-talbiet mill-Istati 
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sabiex tittratta l-informazzjoni sottomessa, 
b’mod partikolari l-informazzjoni 
kummerċjali, bħala kunfidenzjali. 
Madankollu, it-talbiet għall-kunfidenzjalità 
ma għandhomx jirrestrinġu l-aċċess tal-
Kummissjoni nnifisha għal informazzjoni
kunfidenzjali, minħabba li jeħtieġ li l-
Kummissjoni jkollha informazzjoni 
komprensiva għall-valutazzjoni tagħha. It-
talbiet għall-kunfidenzjalità huma mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-aċċess għad-
dokumenti kif stabbilit fir-Regolament 
(KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku 
għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, 
tal-Kunsill u tal-Kummissjoni.

Membri sabiex tittratta l-informazzjoni 
sottomessa, b’mod partikolari l-
informazzjoni kummerċjali, bħala 
kunfidenzjali. Madankollu, it-talbiet għall-
kunfidenzjalità ma għandhomx jirrestrinġu 
l-aċċess tal-Kummissjoni nnifisha għal 
informazzjoni kunfidenzjali, minħabba li 
jeħtieġ li l-Kummissjoni jkollha 
informazzjoni komprensiva għall-
valutazzjoni tagħha. It-talbiet għall-
kunfidenzjalità huma mingħajr preġudizzju 
għad-dritt tal-aċċess għad-dokumenti kif 
stabbilit fir-Regolament (KE) 
Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-
aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-
Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 51
Krišjānis Kariņš

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Skambju permanenti ta’ informazzjoni 
dwar il-ftehimiet intergovernattivi fil-livell 
tal-Unjoni għandu jagħti lok għall-iżvilupp 
tal-aħjar prattiċi. Fuq il-bażi ta’ dawk l-
aħjar prattiċi, il-Kummissjoni għandha 
tirrakkomanda klawżoli standard sabiex 
jintużaw fil-ftehimiet intergovernattivi bejn 
l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi. L-użu ta’ 
dawn il-klawżoli standard mhux vinkolanti 
għandu jeskludi l-kunflitti tal-ftehimiet 
intergovernattivi mal-liġi tal-Unjoni.

(13) Skambju permanenti ta’ informazzjoni 
dwar il-ftehimiet intergovernattivi fil-livell 
tal-Unjoni għandu jagħti lok għall-iżvilupp 
tal-aħjar prattiċi. Fuq il-bażi ta’ dawk l-
aħjar prattiċi, il-Kummissjoni għandha 
tirrakkomanda klawżoli standard mhux 
vinkolanti sabiex jintużaw fil-ftehimiet 
intergovernattivi bejn l-Istati Membri u l-
pajjiżi terzi. B'mod partikolari, il-klawżoli 
standard għandhom jindirizzaw il-
konformità tal-ftehim intergovernattiv 
mal-liġi tal-kompetizzjoni tal-Unjoni u 
mar-regoli tas-suq intern tal-enerġija. L-
użu ta’ dawn il-klawżoli standard mhux 
vinkolanti għandu jeskludi l-kunflitti tal-
ftehimiet intergovernattivi mal-liġi tal-
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Unjoni.

Or. en

Emenda 52
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Skambju permanenti ta’ informazzjoni 
dwar il-ftehimiet intergovernattivi fil-livell 
tal-Unjoni għandu jagħti lok għall-iżvilupp 
tal-aħjar prattiċi. Fuq il-bażi ta’ dawk l-
aħjar prattiċi, il-Kummissjoni għandha 
tirrakkomanda klawżoli standard sabiex 
jintużaw fil-ftehimiet intergovernattivi bejn 
l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi. L-użu ta’ 
dawn il-klawżoli standard mhux vinkolanti 
għandu jeskludi l-kunflitti tal-ftehimiet 
intergovernattivi mal-liġi tal-Unjoni.

(13) Skambju permanenti ta’ informazzjoni 
dwar il-ftehimiet intergovernattivi fil-livell 
tal-Unjoni għandu jagħti lok għall-iżvilupp 
tal-aħjar prattiċi. Fuq il-bażi ta’ dawk l-
aħjar prattiċi, il-Kummissjoni għandha 
tirrakkomanda klawżoli standard mhux 
vinkolanti sabiex jintużaw fil-ftehimiet 
intergovernattivi bejn l-Istati Membri u l-
pajjiżi terzi. L-użu ta’ dawn il-klawżoli 
standard mhux vinkolanti għandu jeskludi 
l-kunflitti tal-ftehimiet intergovernattivi 
mal-liġi tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 53
Bernd Lange

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Peress li fl-UE 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-
approċċ politiku komuni.
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Or. de

Emenda 54
Bernd Lange

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Ħafna ftehimiet dwar l-enerġija 
għandhom komponenti ta' investiment. 
Għalhekkk, pereżempju, il-karta dwar l-
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.

Or. de

Emenda 55
Bernd Lange

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14b) Il-Kummissjoni Ewropea għandu 
jkollha rwol attiv u ta' inkuraġġiment, fil-
koordinazzjoni tal-ftehimiet 
intergovernattivi, sabiex ikun żgurat li l-
miri kollha jkunu jistgħu jinkisbu.

Or. de
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Emenda 56
Krišjānis Kariņš, Bernd Lange, Michael Theurer
Yannick Jadot
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Konrad Szymański
f'isem il-Grupp ECR

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 tfittex li tikseb 
azzjonijiet esterni konsistenti fil-qasam 
tal-enerġija, tiżgura l-koerenza mal-liġi 
tal-Unjoni u biex tikseb livell ta' sigurtà 
tal-provvista kif previst mill-objettivi, 
inkluż dawk deskritti fil-pjanijiet 
direzzjonali għall-2050.

Or. en

Emenda 57
Silvia-Adriana Ţicău

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 fil-qasam tal-enerġija
bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi fil-
qasam tal-enerġija.. 

Or. ro
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Emenda 58
Maria Da Graça Carvalho

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 fil-qasam tal-enerġija..

Or. en

Emenda 59
Michael Theurer

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ftehimiet intergovernattivi li fl-intier 
tagħhom huma diġà soġġetti għal proċeduri 
speċifiċi oħrajn ta’ notifika skont il-liġi tal-
Unjoni, għajr għal ftehimiet 
intergovernattivi li għandhom ikunu 
sottomessi lill-Kummissjoni skont l-
Artikolu 13(6) tar-
Regolament (UE) Nru 994/2010, ma 
għandhomx ikunu koperti minn din id-
Deċiżjoni.

2. Ftehimiet intergovernattivi li fl-intier 
tagħhom huma diġà soġġetti għal proċeduri 
speċifiċi oħrajn ta’ notifika skont il-liġi tal-
Unjoni, għajr għal ftehimiet 
intergovernattivi li għandhom ikunu 
sottomessi lill-Kummissjoni skont l-
Artikolu 13(6) tar-
Regolament (UE) Nru 994/2010, ma 
għandhomx ikunu koperti minn din id-
Deċiżjoni.

Madankollu, il-Kummissjoni għandha 
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, u 
għandha tressaq rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en
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Emenda 60
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "ftehimiet intergovernattivi" tfisser kull 
ftehim legalment vinkolanti bejn l-Istati 
Membri u pajjiżi terzi li x’aktarx ikollu 
impatt fuq l-operat jew il-funzjonament 
tas-suq intern għall-enerġija jew fuq is-
sigurtà tal-provvista tal-enerġija fl-Unjoni;

(1) "ftehimiet intergovernattivi" tfisser kull 
ftehim legalment vinkolanti bejn l-Istati 
Membri u pajjiżi terzi fil-qasam tal-
enerġija. Għall-finijiet ta' din id-
Deċiżjoni, ftehimiet bejn Stati Membri u 
entitajiet kummerċjali b'sieda pubblika 
għandhom jitqiesu ukoll bħala "ftehimiet 
intergovernattivi".

Or. en

Emenda 61
Krišjānis Kariņš

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "ftehimiet intergovernattivi" tfisser kull 
ftehim legalment vinkolanti bejn l-Istati 
Membri u pajjiżi terzi li x’aktarx ikollu 
impatt fuq l-operat jew il-funzjonament 
tas-suq intern għall-enerġija jew fuq is-
sigurtà tal-provvista tal-enerġija fl-Unjoni;

(1) "ftehimiet intergovernattivi" tfisser kull 
ftehim legalment vinkolanti bejn l-Istati 
Membri u pajjiżi terzi li għandhom impatt 
fuq l-operat jew il-funzjonament tas-suq 
intern għall-enerġija jew fuq is-sigurtà tal-
provvista tal-enerġija fl-Unjoni;

Or. en

Emenda 62
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "ftehimiet intergovernattivi" tfisser kull 
ftehim legalment vinkolanti bejn l-Istati 
Membri u pajjiżi terzi li x’aktarx ikollu
impatt fuq l-operat jew il-funzjonament 
tas-suq intern għall-enerġija jew fuq is-
sigurtà tal-provvista tal-enerġija fl-Unjoni;

(1) "ftehimiet intergovernattivi" tfisser kull 
ftehim legalment vinkolanti bejn l-Istati 
Membri u pajjiżi terzi li jkollu impatt fuq l-
operat jew il-funzjonament tas-suq intern 
għall-enerġija jew fuq is-sigurtà tal-
provvista tal-enerġija fl-Unjoni;

Or. en

Emenda 63
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "ftehimiet intergovernattivi" tfisser kull 
ftehim legalment vinkolanti bejn l-Istati 
Membri u pajjiżi terzi li x’aktarx ikollu 
impatt fuq l-operat jew il-funzjonament 
tas-suq intern għall-enerġija jew fuq is-
sigurtà tal-provvista tal-enerġija fl-Unjoni;

(1) "ftehimiet intergovernattivi" tfisser kull 
ftehim legalment vinkolanti jew 
memoranda ta' ftehim bejn l-Istati Membri 
u pajjiżi terzi li x’aktarx ikollu impatt fuq 
l-operat jew il-funzjonament tas-suq intern 
għall-enerġija jew fuq is-sigurtà tal-
provvista tal-enerġija fl-Unjoni;

Or. en

Emenda 64
Yannick Jadot
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "ftehimiet intergovernattivi" tfisser kull 
ftehim legalment vinkolanti bejn l-Istati 
Membri u pajjiżi terzi li x’aktarx ikollu
impatt fuq l-operat jew il-funzjonament 
tas-suq intern għall-enerġija jew fuq is-

(1) "ftehimiet intergovernattivi" tfisser kull 
ftehim legalment vinkolanti bejn l-Istati 
Membri u pajjiżi terzi li jista' jkollu impatt 
fuq l-operat jew il-funzjonament tas-suq 
intern għall-enerġija jew fuq is-sigurtà tal-
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sigurtà tal-provvista tal-enerġija fl-Unjoni; provvista tal-enerġija fl-Unjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mat-test tal-Artikolu 101 u 107(1) (TFUE), it-terminu "jista' jkollhom impatt" jidher li 
hu aktar adegwat biex jiddeskrivi l-impatti varji, attwali u futuri, għas-suq intern jew għas-
sigurtà tal-provvista tal-enerġija.

Emenda 65
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) "ftehimiet kummerċjali" tfisser kull 
ftehim legalment vinkolanti bejn entitajiet 
kummerċjali fir-rigward tal-iżvilupp, l-
operat jew il-funzjonament tal-
infrastruttura tal-enerġija, il-provvista jew 
is-servizzi minn pajjiż terz, li x'aktarx 
ikollhom effett fuq l-operat jew il-
funzjonament tas-suq intern għall-
enerġija jew dwar is-sigurtà tal-provvista 
tal-enerġija fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 66
Bendt Bendtsen

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 

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 
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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 
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.

referenza għalihom u l-emendi kollha 
fihom lill-Kummissjoni mhux aktar tard 
minn tliet xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ din 
id-Deċiżjoni. Fi żmien sitt xhur mill-
preżentazzjoni ta' ftehimiet 
intergovernattivi fl-intier tagħhom, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-
kompatibilità tagħhom mal-liġi tal-UE, 
speċjalment mal-liġi u mal-leġiżlazzjoni 
tal-kompetizzjoni tal-UE rigward is-suq 
intern tal-enerġija. Jekk il-Kummissjoni 
tqis li ftehim intergovernattiv ippreżentat 
ma jkunx kompatibbli mal-liġi tal-UE, l-
Istat Membru għandu jieħu l-passi kollha 
xierqa biex jelimina l-inkompatibilità 
identifikata. Il-Kummissjoni għandha 
tagħmel id-dokumenti kollha li tirċievi 
aċċessibbli f’forma elettronika għall-Istati 
Membri l-oħrajn kollha, iżda m'għandhiex 
tiżvela informazzjoni li tkun ġiet indikata 
bħala kunfidenzjali mill-Istat Membru 
rispettiv.

Or. da

Emenda 67
Niki Tzavela

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 
Membri l-oħrajn kollha. Il-ftehimiet
intergovernattivi eżistenti jew applikati 

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 
Membri l-oħrajn kollha. Ftehimiet bejn l-
entitajiet kummerċjali mhumiex suġġetti 
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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.

għal dan l-obbligu. Fi żmien 6 xhur wara 
li jkunu ġew ippreżentati l-ftehimiet 
intergovernattivi fl-intier tagħhom, inklużi 
l-annessi tagħhom u testi oħrajn li 
jagħmlu referenza espliċita għalihom u l-
emendi kollha għalihom, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa l-kompatibilità tagħhom 
mal-liġi tal-Unjoni, b'mod partikulari 
mal-liġi tal-UE dwar il-kompetizzjoni u 
mal-leġiżlazzjoni dwar is-suq intern tal-
enerġija. Fejn il-ftehim intergovernattiv 
ippreżentat ma jkunx kompatibbli mal-liġi 
tal-Unjoni, l-Istat Membru għandu jieħu 
l-passi kollha xierqa biex jelimina l-
inkompatibilità identifikata. Il-
Kummissjoni għandha tagħmel id-
dokumenti kollha li tirċievi aċċessibbli 
f’forma elettronika għall-Istati Membri l-
oħrajn kollha iżda m'għandhiex tiżvela 
informazzjoni li tkun ġiet indikata bħala 
kunfidenzjali mill-Istat Membru rispettiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'hemmx għalfejn jiġu ppreżentati testi oħrajn li ma għandhom l-ebda effett fuq is-suq intern. 
Ftehimiet bejn entitajiet kummerċjali huma għodda essenzjali għall-kompetizzjoni u jridu 
jibqgħu kunfidenzjali. Jekk ma jkunx hekk, issir ħsara lis-saħħa kummerċjali ta’ kwalunkwe 
kumpanija.

Emenda 68
Marian-Jean Marinescu

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 

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 
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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 
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.

minn tliet xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ din 
id-Deċiżjoni. Fi żmien 6 xhur wara li 
jkunu ġew ippreżentati l-ftehimiet 
intergovernattivi fl-intier tagħhom, 
inklużi l-annessi tagħhom u testi oħrajn li 
jagħmlu referenza espliċita għalihom u l-
emendi kollha għalihom, il-Kummissjoni 
għandha tikkommunika lill-Istati Membri 
konċernati l-kummenti tagħha rigward il-
kompatibilità tagħhom mal-liġi tal-
Unjoni. L-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-passi kollha biex jikkonformaw 
ma' dawn il-kummenti mill-aktar fis 
possibbli, u sa mhux aktar tard mit-twettiq 
tal-ewwel proċess ta' emender jew 
rinegozjar. Bl-eċċezzjoni tal-partijiet 
kunfidenzjali identifikati skont l-Artikolu 
7, u jekk ikun il-każ, flimkien ma' nota 
rigward l-inkompatibilità tagħhom mal-
liġi tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha 
tagħmel id-dokumenti kollha li tirċievi, 
aċċessibbli f’forma elettronika għall-Istati 
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.

Or. en

Emenda 69
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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-

1. L-Istati Membri għandhom jippreżentaw 
il-ftehimiet intergovernattivi eżistenti u 
applikati provviżorjament kollha bejnhom 
u l-pajjiżi terzi fl-intier tagħhom, inklużi l-
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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 
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.

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. Bl-eċċezzjoni tal-partijiet 
kunfidenzjali identifikati skont l-Artikolu 
7, il-Kummissjoni għandha tagħmel l-
informazzjoni li tirċievi aċċessibbli għall-
Istati Membri kollha f’forma elettronika. 
Il-Kummissjoni għandha tniedi 
proċedimenti ta' ksur f'każ tal-
inkompatibilità mal-liġi tal-Unjoni tal-
ftehimiet intergovernattivi mressqa. 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.

Or. en

Emenda 70
Lena Kolarska-Bobińska

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 
Membri l-oħrajn kollha. Il-ftehimiet 
intergovernattivi eżistenti jew applikati 

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. L-Istati Membri għandhom 
jippreżentaw il-verżjonijiet lingwistiċi 
uffiċjali kollha ta' dawn il-ftehimiet u 
ukoll nota ta' sinteżi ta' kull ftehim fit-tliet 
lingwi ta' ħidma tal-Kummissjoni. Il-
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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.

Kummissjoni għandha tagħmel id-
dokumenti kollha li tirċievi aċċessibbli 
f’forma elettronika sikura għall-Istati 
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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri l-oħrajn jeħtieġu l-verżjonijiet lingwistiċi kollha biex 
jiżguraw li jkun hemm fehim sħiħ ta' ftehim u biex jindikaw nuqqas ta' qbil jew żbalji li jista' 
jkun hemm bejn il-verżjonijiet lingwistiċi. Nota ta' sinteżi fit-tliet lingwi ta' ħidma tal-
Kummissjoni għandha tippermetti lill-uffiċjali tal-Istati Membri jifhmu aħjar ftehim li jkun 
f'lingwa li ma jafux (pereżempju dokument uffiċjali li jkun biss bir-Russu jew bil-Grieg, jista' 
jkun diffiċli biex jiġi vverifikat minn uffiċjal Spanjol).

Emenda 71
Gaston Franco

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 
Membri l-oħrajn kollha. Il-ftehimiet 
intergovernattivi eżistenti jew applikati 
provviżorjament li diġà kienu kkomunikati 

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 non-kummerċjali 
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 
għall-Istati Membri l-oħrajn kollha f'forma 
xierqa li tiżgura l-protezzjoni ta' 
informazzjoni sensittiva. Il-ftehimiet 
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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.

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.

Or. fr

Emenda 72
Takis Hadjigeorgiou

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 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.

1. L-Istati Membri jistgħu 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 espliċita għalihom u l-emendi 
kollha għalihom lill-Kummissjoni 
f'perjodu ta' żmien raġonevoli. Il-
Kummissjoni għandha tagħmel id-
dokumenti kollha li tirċievi aċċessibbli 
f’forma elettronika għall-Istati 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.

Or. en
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Emenda 73
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 
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.

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 
Membri l-oħrajn kollha iżda m'għandhiex 
tiżvela informazzjoni li tkun ġiet indikata 
bħala kunfidenzjali mill-Istat Membru 
rispettiv. 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.

Or. en

Emenda 74
Giles Chichester

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-

1. L-Istati Membri għandhom jippreżentaw 
il-ftehimiet intergovernattivi eżistenti u 
applikati provviżorjament kollha bejnhom 
u l-pajjiżi terzi fl-intier tagħhom, inklużi l-
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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 
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.

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. Bl-eċċezzjoni tal-partijiet 
kunfidenzjali identifikati skont l-Artikolu 
7, il-Kummissjoni għandha tagħmel l-
informazzjoni li tirċievi aċċessibbli għall-
Istati Membri kollha f’forma elettronika. 
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.

Or. en

Emenda 75
Fiorello Provera

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 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’ 

1. L-Istati Membri jistgħu 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. Ftehimiet bejn l-entitajiet 
kummerċjali mhumiex suġġetti għal dan 
l-obbligu. Il-Kummissjoni għandha 
tagħmel id-dokumenti kollha li tirċievi 
aċċessibbli f’forma elettronika għall-Istati 
Membri l-oħrajn kollha. Il-ftehimiet 
intergovernattivi eżistenti jew applikati 
provviżorjament li diġà kienu kkomunikati 
skont ir-Regolament (UE) Nru 994/2010 
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din id-Deċiżjoni, li qegħdin jissodisfaw ir-
rekwiżiti ta’ dan il-paragrafu, għandhom 
jitqiesu bħala li ġew ikkomunikati għall-
finijiet ta’ din id-Deċiżjoni.

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ftehimiet bejn operaturi kummerċjali għandhom jiġu esklużi b'mod ċar minn din id-
Deċiżjoni. Ir-rilaxx ta’ informazzjoni dwar ftehimiet tali jista’ jkun ta’ dannu serju għas-
setgħa kummerċjali ta’ kwalunkwe kumpanija Ewropea vis à vis fornituri mhux tal-UE u jkun 
ta’ detriment għall-kompetizzjoni tas-suq intern u għas-sigurtà tal-provvista fl-UE.  

Emenda 76
Gaston Franco

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-

imħassar
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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.

Or. fr

Emenda 77
Marian-Jean Marinescu

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

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. 
Bl-eċċezzjoni ta' partijiet kunfidenzjali 
identifikati skont l-Artikolu 7, u jekk ikun 
il-każ, flimkien ma' nota rigward l-
inkompatibilità tagħhom mal-liġi tal-
Unjoni, il-Kummissjoni għandha tagħmel 
id-dokumenti kollha li tirċievi, aċċessibbli 
f’forma elettronika għall-Istati Membri l-
oħrajn kollha L-Istat Membru kkonċernat 
għandu jżomm lill-Kummissjoni informata 
regolarment dwar in-negozjati li jkunu 
għaddejjin. Fi żmien ġimagħtejn wara n-
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notifika tal-Istat Membru lill-
Kummissjoni, il-Kummissjoni għandha 
tikkomunika l-kummenti tagħha lill-Istati 
Membri konċernati fir-rigward tal-
kompatibilità tal-ftehim negozjat mal-liġi 
tal-Unjoni. Fuq talba tal-Kummissjoni jew 
tal-Istat Membru kkonċernat, il-
Kummissjoni tista’ tipparteċipa bħala 
osservatur fin-negozjati.

Or. en

Emenda 78
András Gyürk

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 
dwar in-negozjati li jkunu għaddejjin. Fuq 
talba tal-Kummissjoni jew tal-Istat 
Membru kkonċernat, il-Kummissjoni tista’ 

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 
dwar in-negozjati li jkunu għaddejjin. Fuq 
talba tal-Kummissjoni jew tal-Istat 
Membru kkonċernat, il-Kummissjoni 
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tipparteċipa bħala osservatur fin-negozjati. għandha tipparteċipa bħala osservatur fin-
negozjati. Il-Kummissjoni għandha 
tipprovdi lill-Istat Membru li qed 
jinnegozja bi klawżoli standard mhux 
vinkolanti li jkunu żviluppati bi qbil mal-
Artikolu 6(1) u għandha toffri aktar pariri 
legali lill-Istat Membru li qed jinnegozja 
dwar kif għandu jevita li tinħoloq 
inkompatibilità bejn il-ftehim 
intergovernattiv negozjat u l-liġi tal-
Unjoni. Jekk l-Istat Membru jirrikjedi l-
assistenza tal-Kummissjoni fin-negozjati 
ma' pajjiż terz, il-Kummissjoni għandha 
tipprovdi l-assistenza mitluba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-disponibilità ta' klawżoli standard fil-bidu tan-negozjati tgħin biex tipprevjeni kunflitti bejn 
ftehimiet intergovernattivi u l-liġi tal-Unjoni fil-fażijiet bikrija. Peress li l-ftehim sħiħ għandu 
jikkonforma mal-liġi tal-Unjoni u l-klawżoli standard jistgħu ma jkoprux l-ftehim intier, il-
Kummissjoni għandha tipprovdi assistenza legali ulterjuri biex tevita inkompatibilitajiet 
potenzjali. Jekk ikun hemm talba minn Stat Membru jew mill-Kummissjoni biex dawn jieħdu 
sehem bħala osservaturi, il-Kummissjoni m'għandhiex ikollha d-diskrezzjoni jekk tiħux sehem 
jew le.

Emenda 79
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

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

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. 
L-Istat Membru kkonċernat għandu jżomm 
lill-Kummissjoni informata regolarment 
dwar in-negozjati li jkunu għaddejjin.

Or. en

Emenda 80
Yannick Jadot
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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-

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 u f’kull każ mhux aktar tard 
minn 3 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 
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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 
dwar in-negozjati li jkunu għaddejjin. Fuq 
talba tal-Kummissjoni jew tal-Istat 
Membru kkonċernat, il-Kummissjoni 
tista’ tipparteċipa bħala osservatur fin-
negozjati.

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 
dwar in-negozjati li jkunu għaddejjin. Il-
Kummissjoni għandu jkollha d-dritt 
tipparteċipa fin-negozjati bħala osservatur 
u li tagħti parir legali fuq talba tal-Istat 
Membru konċernat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tissaħħaħ iċ-ċarezza legali, l-istrument għandu jistipula skadenza preċiża li l-Istati 
Membri jridu jirrispettaw biex jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar l-intenzjoni li jinfetħu 
negozjati. Il-Kummissjoni għandu jkollha d-dritt li tipparteċipa f’dawn in-negozjati, biex tkun 
tista’ tassisti b’mod xieraq lill-Istati Membri skont l-Artikolu 4 ta’ din id-Dikjarazzjoni u, jekk 
tkun mitluba tagħmel dan, tipprovdilhom b’pariri legali waqt il-proċedura.

Emenda 81
Silvia-Adriana Ţicău

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-

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

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. 
Hi għandha tipprovdi lill-Istati Membri bi 
gwida dwar it-twettiq ta' negozjati, bl-
għan li tiżgura l-konformità mal-liġi tal-
UE, solidarjetà bejn l-Istati Membri u l-
provvista tal-enerġija. L-Istat Membru 
kkonċernat għandu jżomm lill-
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.

Or. ro

Emenda 82
Fiorello Provera

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. 

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 jista’
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. Ftehimiet bejn l-entitajiet 
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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 
dwar in-negozjati li jkunu għaddejjin. Fuq 
talba tal-Kummissjoni jew tal-Istat 
Membru kkonċernat, il-Kummissjoni tista’ 
tipparteċipa bħala osservatur fin-negozjati.

kummerċjali mhumiex suġġetti għal dan 
l-obbligu. L-Istat Membru kkonċernat 
għandu jżomm lill-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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ftehimiet bejn operaturi kummerċjali jridu jiġu esklużi minn din id-Deċiżjoni għax huma 
għodda essenzjali għall-kompetizzjoni fis-suq intern. B’mod partikolari, il-ħruġ ta’ 
informazzjoni ex-ante dwar ftehimiet tali jista’ jkun ta’ dannu serju għas-setgħa ta’ negozjar 
ta’ kwalunkwe kumpanija Ewropea vis à vis fornituri mhux tal-UE u jkun ta’ detriment għas-
sigurtà tal-provvista fl-UE.  

Emenda 83
Giles Chichester

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. 

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. 



AM\889089MT.doc 45/77 PE480.533v01-00

MT

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

Bl-eċċezzjoni tal-partijiet kunfidenzjali 
identifikati skont l-Artikolu 7, 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 
dwar in-negozjati li jkunu għaddejjin. Fuq 
talba tal-Istat Membru kkonċernat, il-
Kummissjoni tista’ tipparteċipa bħala 
osservatur fin-negozjati.

Or. en

Emenda 84
Takis Hadjigeorgiou

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 
dwar in-negozjati li jkunu għaddejjin. Fuq 

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

osservatur fin-negozjati.

Or. en

Emenda 85
Niki Tzavela

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

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 
dwar in-negozjati li jkunu għaddejjin. L-
Istati Membri jistgħu jistiednu lill-
Kummissjoni tipparteċipa bħala osservatur 
fin-negozjati.

Or. en
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Emenda 86
Lena Kolarska-Bobińska

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

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 
sikura. L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jżomm lill-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.

Or. en

Emenda 87
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom 
jissottomettu l-ftehimiet intergovernattivi 
diġà negozjati li jkun għadhom ma ġewx 
iffirmati, inklużi l-annessi tagħhom u testi 
oħra li jkun hemm referenza espliċita 
għalihom, lill-Kummissjoni wara l-għeluq 
tan-negozjati.

Or. en

Emenda 88
Michael Theurer

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri mhumiex rikjesti 
jipprovdu l-Kummissjoni b'informazzjoni 
li jqisu li tkun kunfidenzjali. 

Or. en

Emenda 89
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mar-ratifika ta’ ftehim intergovernattiv 
jew ta’ emenda għal ftehim 
intergovernattiv, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jippreżenta l-ftehim 
jew l-emenda tal-ftehim, inklużi l-annessi 
tagħhom u testi oħrajn li dawn il-ftehimiet 
jew emendi jirreferu għalihom
espliċitament, lill-Kummissjoni, li min-
naħa tagħha għandha tagħmel id-

3. Mar-ratifika ta’ ftehim intergovernattiv 
jew ta’ emenda għal ftehim 
intergovernattiv, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jippreżenta lill-
Kummissjoni l-ftehim jew l-emenda tal-
ftehim, inklużi l-annessi tagħhom. Barra 
minn hekk, fejn dawn il-ftehimiet jirreferu 
espliċitament għal testi oħra, l-Istati 
Membri għandhom jissottomettu dawk it-
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dokumenti li tirċievi, bl-eċċezzjoni tal-
partijiet kunfidenzjali identifikati skont l-
Artikolu 7, aċċessibbli għall-Istati Membri 
l-oħrajn kollha f’forma elettronika.

testi oħra kull fejn dawn jinkludu fihom 
elementi li jħalli impatt fuq il-
funzjonament tas-suq intern tal-enerġija 
jew fuq is-sigurtà tal-provvista tal-
enerġija fl-Unjoni. Madankollu, ftehimiet 
bejn entitajiet kummerċjali mhumiex 
suġġetti għal dan l-obbligu.

Or. en

Emenda 90
Niki Tzavela

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mar-ratifika ta’ ftehim intergovernattiv 
jew ta’ emenda għal ftehim 
intergovernattiv, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jippreżenta l-ftehim 
jew l-emenda tal-ftehim, inklużi l-annessi 
tagħhom u testi oħrajn li dawn il-ftehimiet 
jew emendi jirreferu għalihom 
espliċitament, lill-Kummissjoni, li min-
naħa tagħha għandha tagħmel id-
dokumenti li tirċievi, bl-eċċezzjoni tal-
partijiet kunfidenzjali identifikati skont l-
Artikolu 7, aċċessibbli għall-Istati Membri 
l-oħrajn kollha f’forma elettronika.

3. Mar-ratifika ta’ ftehim intergovernattiv 
jew ta’ emenda għal ftehim 
intergovernattiv, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jippreżenta lill-
Kummissjoni l-ftehim jew l-emenda tal-
ftehim, inklużi l-annessi tagħhom. Barra 
minn hekk, fejn dawn il-ftehimiet jirreferu 
espliċitament għal testi oħra, l-Istati 
Membri għandhom jissottomettu dawk it-
testi oħra kull fejn dawn jinkludu fihom 
elementi li jħalli impatt fuq il-
funzjonament tas-suq intern tal-enerġija 
jew fuq is-sigurtà tal-provvista tal-
enerġija fl-Unjoni. Madankollu, ftehimiet 
bejn entitajiet kummerċjali mhumiex 
suġġetti għal dan l-obbligu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawk it-‘testi oħra’ li għandhom impatt fuq is-suq intern biss għandhom jiġu sottomessi lill-
Kummissjoni. Ftehimiet bejn entitajiet kummerċjali huma għodda essenzjali għall-
kompetizzjoni u jridu jibqgħu kunfidenzjali. Jekk ma jkunx hekk, issir ħsara lis-saħħa 
kummerċjali ta’ kwalunkwe kumpanija. Ċirkolazzjoni oltre mill-Kummissjoni lill-Istati 
Membri l-oħra kollha tmur lil hinn mill-mandat tal-Kunsill tal-Ministri tal-4 ta’ Frar dwar 
din il-kwistjoni.
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Emenda 91
Fiorello Provera

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mar-ratifika ta’ ftehim intergovernattiv 
jew ta’ emenda għal ftehim 
intergovernattiv, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jippreżenta l-ftehim 
jew l-emenda tal-ftehim, inklużi l-annessi 
tagħhom u testi oħrajn li dawn il-ftehimiet 
jew emendi jirreferu għalihom 
espliċitament, lill-Kummissjoni, li min-
naħa tagħha għandha tagħmel id-
dokumenti li tirċievi, bl-eċċezzjoni tal-
partijiet kunfidenzjali identifikati skont l-
Artikolu 7, aċċessibbli għall-Istati Membri 
l-oħrajn kollha f’forma elettronika.

3. Mar-ratifika ta’ ftehim intergovernattiv 
jew ta’ emenda għal ftehim 
intergovernattiv, l-Istat Membru 
kkonċernat jista’ jippreżenta l-ftehim jew l-
emenda tal-ftehim, inklużi l-annessi 
tagħhom u testi oħrajn li dawn il-ftehimiet 
jew emendi jirreferu għalihom 
espliċitament, ħlief għal ftehimiet bejn 
entitajiet kummerċjali, lill-Kummissjoni, li 
min-naħa tagħha għandha tagħmel id-
dokumenti li tirċievi, bl-eċċezzjoni tal-
partijiet kunfidenzjali identifikati skont l-
Artikolu 7, aċċessibbli għall-Istati Membri 
l-oħrajn kollha f’forma elettronika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ftehimiet bejn operaturi kummerċjali jridu jiġu esklużi b’mod ċar mid-Deċiżjoni għax huma 
għodda essenzjali għall-kompetizzjoni fis-suq intern. B’mod partikolari, il-ħruġ ta’ 
informazzjoni ex-ante jew ex-post dwar ftehimiet tali jista’ jkun ta’ dannu serju għas-setgħa 
kummerċjali u ta’ negozjar ta’ kwalunkwe kumpanija Ewropea vis à vis fornituri mhux tal-UE 
u ta’ detriment għall-kompetizzjoni fis-suq intern u għas-sigurtà tal-provvista fl-UE.  

Emenda 92
Gaston Franco

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mar-ratifika ta’ ftehim intergovernattiv 
jew ta’ emenda għal ftehim 
intergovernattiv, l-Istat Membru 

3. Mar-ratifika ta’ ftehim intergovernattiv 
jew ta’ emenda għal ftehim 
intergovernattiv, l-Istat Membru 
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kkonċernat għandu jippreżenta l-ftehim 
jew l-emenda tal-ftehim, inklużi l-annessi 
tagħhom u testi oħrajn li dawn il-ftehimiet 
jew emendi jirreferu għalihom 
espliċitament, lill-Kummissjoni, li min-
naħa tagħha għandha tagħmel id-
dokumenti li tirċievi, bl-eċċezzjoni tal-
partijiet kunfidenzjali identifikati skont l-
Artikolu 7, aċċessibbli għall-Istati Membri 
l-oħrajn kollha f’forma elettronika.

kkonċernat għandu jippreżenta l-ftehim 
jew l-emenda tal-ftehim, inklużi l-annessi 
tagħhom u testi oħrajn mhux kummerċjali 
li dawn il-ftehimiet jew emendi jirreferu 
għalihom espliċitament, lill-Kummissjoni, 
li min-naħa tagħha għandha tagħmel id-
dokumenti li tirċievi, bl-eċċezzjoni tal-
partijiet kunfidenzjali identifikati skont l-
Artikolu 7, aċċessibbli għall-Istati Membri 
l-oħrajn kollha f’forma elettronika.

Or. fr

Emenda 93
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mar-ratifika ta’ ftehim intergovernattiv 
jew ta’ emenda għal ftehim 
intergovernattiv, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jippreżenta l-ftehim 
jew l-emenda tal-ftehim, inklużi l-annessi 
tagħhom u testi oħrajn li dawn il-ftehimiet 
jew emendi jirreferu għalihom 
espliċitament, lill-Kummissjoni, li min-
naħa tagħha għandha tagħmel id-
dokumenti li tirċievi, bl-eċċezzjoni tal-
partijiet kunfidenzjali identifikati skont l-
Artikolu 7, aċċessibbli għall-Istati Membri 
l-oħrajn kollha f’forma elettronika.

3. Mar-ratifika ta’ ftehim intergovernattiv 
jew ta’ emenda għal ftehim 
intergovernattiv, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jippreżenta l-ftehim 
jew l-emenda tal-ftehim, inklużi l-annessi 
tagħhom u testi oħrajn li dawn il-ftehimiet 
jew emendi jirreferu għalihom 
espliċitament, lill-Kummissjoni, li min-
naħa tagħha għandha tagħmel id-
dokumenti li tirċievi, bl-eċċezzjoni tal-
partijiet kunfidenzjali identifikati skont l-
Artikolu 7, aċċessibbli għall-Istati Membri 
l-oħrajn kollha f’forma elettronika sikura.

Or. en

Emenda 94
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Ftehimiet Kummerċjali u Memoranda ta’ 

Ftehim
Il-Kummissjoni għandu jkollha d-dritt li 
titlob aċċess għall-ftehim/iet kummerċjali 
ta’ proġett tal-enerġija u l-annessi u 
dokumenti oħra u kwalunkwe 
memoranda ta’ ftehim mill-entitajiet 
kummerċjali u l-Istati Membri involuti 
meta proġett tal-enerġija li jibda jew 
jispiċċa f’pajjiż terz, li aktarx ikun se 
jkollu impatt fuq is-suq intern tal-enerġija 
jew fuq is-sigurtà tal-provvista tal-
enerġija, ma jkunx suġġett għal ftehim 
intergovernattiv. Meta ssir talba tali, l-
entitajiet kummerċjali jew Stati Membri 
involuti għandu jkollhom tliet xhur biex 
jissottomettu d-dokumenti mitluba jew 
spjegazzjoni dettaljata ta’ għalfejn proġett 
ma jkunx se jkollu impatt fuq is-suq 
intern għall-enerġija jew fuq is-sigurtà 
tal-provvista tal-enerġija. Il-Kummissjoni 
tista’ taċċetta din l-ispjegazzjoni jew 
terġa’ tissottometti t-talba tagħha.
Fi żmien 6 xhur wara li jkunu ġew 
ippreżentati d-dokumenti mitluba, il-
Kummissjoni għandha tevalwa l-
kompatibilità tagħhom mal-liġi tal-
Unjoni, b'mod partikulari mal-liġi tal-UE 
dwar il-kompetizzjoni u mal-leġiżlazzjoni 
dwar is-suq intern tal-enerġija. Fejn il-
ftehim kummerċjali jew Memorandum ta’ 
Ftehim ippreżentat ma jkunx kompatibbli 
mal-liġi tal-Unjoni, l-entitajiet 
kummerċjali għandhom jieħdu l-passi 
kollha xierqa biex jeliminaw l-
inkompatibilità identifikata.
Jekk ir-rakkomandazzjonijiet ma jiġux 
ikkunsidrati u jekk jibqa' jkun hemm 
dubji serji dwar il-kompatibilità ta’ ftehim 
kummerċjali jew Memorandum ta’ 
Ftehim iffirmat, il-Kummissjoni tista’ 
titlob lil Stat Membru jew Stati Membri 
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jikkunsidraw li jniedu proċeduri legali 
kontra l-firmatarji tal-ftehim jew tniedi l-
proċedura legali tagħha prevista mit-
trattati jew f’forum internazzjonali xieraq 
li l-Unjoni tkun membru tiegħu.
Il-Kummissjoni m’għandhiex tagħmel id-
dokumenti riċevuti aċċessibbli għall-Istati 
Membri l-oħra kollha jew għal korpi oħra 
u għandha titratta d-dokumenti kollha 
riċevuti skont dan l-Artikolu bħala 
dokumenti kunfidenzjali. Id-dokumenti 
riċevuti għandhom jiġu żvelati lill-
awtoritajiet rispettivi xierqa fil-każ ta’ 
proċeduri legali biss. L-Istati Membri 
għandhom ikunu informati li tkun saret 
talba għal dokumenti skont dan l-Artikolu 
u jekk talba tkunx miftuħa, magħluqa jew 
jekk ġietx irtirata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu hu meħtieġ biex jipprevjeni lill-Istati Membri u lill-entitajiet kummerċjali milli 
jfittxu li jevitaw l-applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni billi jadottaw biss ftehimiet kummerċjali 
mingħajr ftehimiet intergovernattivi fuq proġetti tal-enerġija internazzjonali.  Dan l-artikolu 
jippermetti lill-Kummissjoni li tivverifika l-proġetti kollha filwaqt li tippreserva l-
kunfidenzjalità.

Emenda 95
András Gyürk

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għajnuna mill-Kummissjoni imħassar
Meta Stat Membru jinforma lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 3(2) bl-
intenzjoni tiegħu li jidħol f’negozjati 
sabiex jemenda ftehim intergovernattiv 
eżistenti jew biex jikkonkludi ftehim 
intergovernattiv ġdid, l-Istat Membru 
jista’ jitlob l-għajnuna tal-Kummissjoni 
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fin-negozjati mal-pajjiż terz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut ta' dan l-Artikolu diġà huwa kopert mill-Emenda 1.

Emenda 96
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta Stat Membru jinforma lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 3(2) bl-
intenzjoni tiegħu li jidħol f’negozjati 
sabiex jemenda ftehim intergovernattiv 
eżistenti jew biex jikkonkludi ftehim 
intergovernattiv ġdid, l-Istat Membru jista’
jitlob l-għajnuna tal-Kummissjoni fin-
negozjati mal-pajjiż terz.

Meta Stat Membru jinforma lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 3(2) bl-
intenzjoni tiegħu li jidħol f’negozjati 
sabiex jemenda ftehim intergovernattiv 
eżistenti jew biex jikkonkludi ftehim 
intergovernattiv ġdid, il-Kummissjoni, fuq 
inizjattiva tagħha stess jew fuq talba tal-
Istat Membru, tista’ tipparteċipa bħala 
osservatur fin-negozjati mal-pajjiż terz u 
tipprovdi parir legali dwar l-ilħuq ta’ 
ftehim intergovernattiv li jkun konformi 
b’mod sħiħ mal-liġi tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 97
Bernd Lange
Yannick Jadot
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’, fuq inizjattiva 
tagħha stess sa mhux aktar tard minn 
erba’ ġimgħat wara li tkun ġiet informata 

Kmieni kemm jista' jkun u mhux aktar 
tard minn ġimagħtejn wara l-għeluq tan-
negozjati, l-Istat Membru kkonċernat 
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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.

għandu jgħarraf lill-Kummissjoni dwar l-
għeluq tan-negozjati u għandu 
jippreżenta l-abbozz tal-ftehim 
intergovernattiv innegozjat iżda mhux 
iffirmat, inklużi l-annessi tiegħu u testi 
oħrajn li jagħmel referenza espliċita 
għalihom, lill-Kummissjoni għall-eżami. 
Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-
Istat Membru, fi żmien xahrejn minn meta 
tkun ġiet informata dwar l-għeluq tan-
negozjati, dwar kwalunkwe dubji dwar il-
kompatibbiltà tal-ftehim innegozjat, u l-
annessi tiegħu u testi oħra li li jagħmel 
referenza espliċita għalihom, mal-liġi tal-
Unjoni, b’mod partikolari rigward 
regolamenti relatati mal-kummerċ u mal-
investiment, il-leġiżlazzjoni tas-suq intern 
tal-enerġija u l-objettivi fit-tul tal-Unjoni 
rigward il-politika tal-enerġija u tal-
klima. L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jibqa’ lura milli jiffirma l-ftehim għal 
perjodu ta’ xahrejn wara l-preżentazzjoni 
tal-ftehim intergovernattiv. Jekk il-
Kummissjoni ma tagħti ebda tweġiba matul 
dak il-perjodu, il-Kummissjoni għandha 
titqies bħala li ma qajmet l-ebda 
oġġezzjoni. L-Istat Membru għandu 
jipposponi l-iffirmar ta' ftehim 
intergovernattiv għal xahrejn oħra jekk 
ikun irċieva tweġiba mill-Kummissjoni li 
l-ftehim innegozjat iżda mhux iffirmat ma 
jkunx kompatibbli mal-liġi tal-Unjoni. 
F'dawk ix-xahrejn il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta opinjoni legali.
Meta l-opinjoni legali tidentifika 
inkompatibilità bejn il-ftehim innegozjat u 
l-liġi tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha 
tispeċifika dik l-inkompatibilità u 
għandha tagħmel rakkomandazzjonijiet 
biex telimina l-inkompatibilità.
L-Istati Membri għandhom iqisu r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni u, 
jekk ikun meħtieġ, jerġgħu jinnegozjaw il-
ftehim. Jekk ir-rakkomandazzjonijiet ma 
jiġux ikkunsidrati u jekk jibqa' jkun 
hemm dubji serji dwar il-kompatibilità tal-
ftehim intergovernattiv iffirmat mal-liġi 
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tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra li tibda proċeduri ta' ksur.

Or. en

Emenda 98
Bendt Bendtsen

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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-Istat Membru li jkun innegozja l-
ftehim intergovernattiv għandu, malajr 
kemm jista’ jkun u fi żmien ġimagħtejn 
wara l-għeluq tan-negozjati, jinforma l-
Kummissjoni li n-negozjati ġew konklużi 
u jissottomettu l-ftehim intergovernattiv 
innegozjat iżda mhux iffirmat, inklużi l-
annessi tiegħu u testi oħrajn li jagħmel 
referenza espliċita għalihom, lill-
Kummissjoni għall-eżami. Il-Kummissjoni 
għandha, fuq inizjattiva tagħha stess jew 
fuq talba mill-Istat Membru li jkun 
innegozja l-ftehim intergovernattiv, 
tgħarraf lil dak l-Istat Membru fi żmien 
xahrejn wara li tkun ġiet mgħarrfa dwar 
it-twettiq tan-negozjati, dwar kull dubju 
dwar il-kompatibilità tal-ftehim 
innegozjat, u tal-annessi tiegħu u testi 
oħrajn li jagħmel referenza espliċita 
għalihom, mal-liġi tal-Unjoni, b'mod 
partikulari mal-liġi tal-UE dwar il-
kompetizzjoni u mal-leġiżlazzjoni tal-UE 
dwar is-suq intern tal-enerġija. L-Istat 
Membru kkonċernat għandu jibqa’ lura 
milli jiffirma l-ftehim għal perjodu ta’ 
xahrejn wara l-preżentazzjoni tal-abbozz 
tal-ftehim intergovernattiv. Jekk il-
Kummissjoni ma tkunx wieġbet tul dan il-
perjodu, għandha titqies bħala li ma qajmet 
l-ebda oġġezzjoni. L-Istat Membru 
għandu jipposponi l-iffirmar ta' ftehim 
intergovernattiv għal xahrejn oħra jekk 
ikun irċieva tweġiba mill-Kummissjoni li 
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l-ftehim innegozjat ma jkunx kompatibbli 
mal-liġi tal-Unjoni. Il-Kummissjoni 
għandha tagħti opinjoni legali tul dawn 
ix-xahrejn.
2. Fl-opinjoni legali tagħha, il-
Kummissjoni għandha tispeċifika l-
inkompatibilità identifikata u tagħmel 
rakkomandazzjonijiet dwar kif tista’ tiġi 
eliminata din l-inkompatibilità.

3. L-Istati Membri għandhom iqisu 
debitament ir-rakkomandazzjonijiet tal-
Kummissjoni u, jekk ikun meħtieġ, 
jerġgħu jinnegozjaw il-ftehim. Jekk ir-
rakkomandazzjonijiet ma jiġux 
ikkunsidrati u jkun għad baqa’ dubji 
dwar jekk il-ftehim intergovernattiv hux 
kompatibbli mal-liġi tal-UE jew le, il-
Kummissjoni għandha tikkunsidra li tibda 
proċeduri ta’ ksur.

Or. da

Emenda 99
Bernd Lange

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 

Qabel ma jiffirmaw il-ftehimiet 
intergovernattivi nnegozjati, l-Istati 
Membri għandhom jissottomettuhom lill-
Kummissjoni għall-eżami. Il-Kummissjoni 
għandha, fi żmien erba’ ġimgħat mis-
sottomissjoni, tivvaluta l-kompatibbiltà tal-
ftehim innegozjat mal-liġi tal-Unjoni, 
speċjalment fir-rigward tar-regoli tal-
kummerċ u tal-investiment u s-suq intern 
tal-enerġija, kif ukoll mal-objettivi fit-tul 
tal-Unjoni marbuta mal-enerġija u mal-
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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.

klima. 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. Jekk il-Kummissjoni 
ma tagħti ebda opinjoni matul il-perjodu 
ta’ eżaminazzjoni, il-Kummissjoni 
għandha titqies bħala li ma qajmet l-ebda 
oġġezzjoni.

Or. de

Emenda 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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-

Kmieni kemm jista' jkun u mhux aktar 
tard minn ġimagħtejn wara l-għeluq tan-
negozjati, l-Istat Membru kkonċernat 
għandu jgħarraf lill-Kummissjoni dwar l-
għeluq tan-negozjati u għandu 
jippreżenta l-abbozz tal-ftehim 
intergovernattiv innegozjat iżda li għadu 
mhux iffirmat, inklużi l-annessi tiegħu u 
testi oħrajn li jagħmel referenza espliċita 
għalih, lill-Kummissjoni għal 
eżaminazzjoni. Madankollu, ftehimiet 
bejn entitajiet kummerċjali mhumiex 
suġġetti għal dan l-obbligu.
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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.

Or. en

Emenda 101
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 

L-Istati Membri għandhom jinformaw 
lill-Kummissjoni dwar l-għeluq tan-
negozjati qabel jiġi ffirmat il-ftehim u 
għandhom jissottomettu l-abbozz ta’ 
ftehim lill-Kummissjoni. Fi żmien erba’ 
ġimgħat wara li tkun ġiet informata dwar l-
għeluq tan-negozjati, il-Kummissjoni 
għandha tikkomunika lill-Istat Membru 
kkonċernat il-kummenti tagħha dwar l-
inkompatibbiltà mal-liġi tal-Unjoni, jekk 
ikun il-każ. Qabel mal-ftehim jiġi ffirmat, 
l-Istat Membru kkonċernat għandu jqis kif 
jixraq ir-rakkomandazzjonijiet finali tal-
Kummissjoni tal-abbozz tal-ftehim u, jekk 
ikun meħtieġ, jerġa’ jinnegozja l-ftehim. 
Jekk il-Kummissjoni ma tagħti ebda 
opinjoni matul il-perjodu ta’ 
eżaminazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
titqies bħala li ma qajmet l-ebda 
oġġezzjoni.
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qajmet l-ebda oġġezzjoni.

Or. en

Emenda 102
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

Rigward il-ftehimiet intergovernattivi 
ppreżentati skont l-Artikolu 3(3), mhux 
aktar tard minn tliet xhur wara l-
preżentazzjoni tal-ftehim intergovernattiv, 
il-Kummissjoni għandha, fuq inizjattiva 
tagħha stess fuq talba mill-Istat Membru li 
ppreżentah, tivvaluta l-kompatibbiltà 
tiegħu mal-liġi tal-Unjoni u tinforma lill-
Istat Membru dwar kwalunkwe 
inkompatibbiltà identifikata f’din il-
valutazzjoni, tispjega r-raġunijiet legali 
ta’ inkompatibilità tali u tipproponi 
soluzzjoni biex teliminaha. L-Istat 
Membru kkonċernat għandu jibqa' lura 
milli jiffirma l-ftehim f'dak il-perjodu ta' 
tliet xhur. 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.

Or. en

Emenda 103
Niki Tzavela
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

Kmieni kemm jista' jkun u mhux aktar 
tard minn ġimagħtejn wara l-għeluq tan-
negozjati, l-Istat Membru kkonċernat 
għandu jgħarraf lill-Kummissjoni dwar l-
għeluq tan-negozjati u għandu 
jippreżenta l-abbozz tal-ftehim 
intergovernattiv innegozjat iżda li għadu 
mhux iffirmat, inklużi l-annessi tiegħu u 
testi oħrajn li jagħmel referenza espliċita 
għalihom, lill-Kummissjoni għal 
eżaminazzjoni. Madankollu, ftehimiet 
bejn entitajiet kummerċjali mhumiex 
suġġetti għal dan l-obbligu.

Or. en

Emenda 104
Yannick Jadot
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’, fuq inizjattiva L-Istati Membri għandhom iressqu 
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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.

abbozzi ta’ ftehimiet intergovernattivi 
negozjati iżda li ma jkunux għadhom ġew 
iffirmati lill-Kummissjoni għal 
eżaminazzjoni. Il-Kummissjoni għandha, 
sa mhux aktar tard minn erba’ xhur wara l-
preżentazzjoni, 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, kif ukoll mal-objettivi 
tal-Unjoni marbuta mal-enerġija u mal-
klima fuq perjodu twil ta’ żmien. L-Istat 
Membru kkonċernat għandu jibqa' lura 
milli jiffirma l-ftehim f'dan il-perjodu ta' 
eżaminazzjoni. Bi qbil mal-Istat Membru 
kkonċernat, il-perjodu ta’ eżaminazzjoni 
jista’ jiġi mtawwal. Jekk il-Kummissjoni 
ma tagħti ebda opinjoni matul il-perjodu 
ta’ eżaminazzjoni, il-Kummissjoni 
għandha titqies bħala li ma qajmet l-ebda 
oġġezzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kontroll obbligatorju ex-ante tal-kompatibilità, inkluż fokus fuq l-objettivi fit-tul u l-liġi tas-
suq intern, jista' jservi bħala twissija minn kmieni għall-Istati Membri, u jevita l-ħtieġa ta' 
rinegozjar ikkumplikat tal-ftehim intergovernattiv.

Emenda 105
Giles Chichester

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’, fuq inizjattiva 
tagħha stess sa mhux aktar tard minn 
erba’ ġimgħat wara li tkun ġiet informata 

Fuq talba tal-Istat Membru li jkun 
innegozja l-ftehim intergovernattiv, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-



AM\889089MT.doc 63/77 PE480.533v01-00

MT

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.

kompatibbiltà tal-ftehim innegozjat mal-
liġi tal-Unjoni qabel ma jkun ġie ffirmat il-
ftehim. F’każ li l-Istat Membru kkonċernat 
jitlob 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’ 
xahrejn 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, u sabiex 
jiġi evitat kwalunkwe dewmien fl-iffirmar 
tal-ftehim, il-Kummissjoni għandha 
tinforma lill-Istat Membru malajr kemm 
jista’ jkun qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ 
eżaminazzjoni jekk m’għandhiex 
intenzjoni tqajjem xi oġġezzjoni. Il-
Kummissjoni għandha tipprova tesprimi 
opinjoni, pożittiva jew negattiva, dwar it-
talbiet kollha ta’ kontroll tal-
kompatibilità, iżda jekk il-Kummissjoni 
ma tagħti ebda opinjoni matul il-perjodu 
ta’ eżaminazzjoni, il-Kummissjoni 
għandha titqies bħala li ma qajmet l-ebda 
oġġezzjoni.

Or. en

Emenda 106
Takis Hadjigeorgiou

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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-

Il-Kummissjoni tista’ fuq talba mill-Istat 
Membru li jkun innegozja l-ftehim 
intergovernattiv, tivvaluta l-kompatibbiltà 
tal-ftehim innegozjat mal-liġi tal-Unjoni 
qabel jiġi ffirmat il-ftehim. F’każ li l-Istat 
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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.

Membru kkonċernat jitlob 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.  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.

Or. en

Emenda 107
Gaston Franco

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 

Il-Kummissjoni tista’, fuq talba tal-Istat 
Membru, 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-Istat Membru kkonċernat jitlob li ssir 
tali valutazzjoni ex-ante tal-ftehim 
intergovernattiv innegozjat mal-liġi tal-
Unjoni, l-abbozz tal-ftehim 
intergovernattiv innegozjat iżda li għadu 
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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.

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.

Or. fr

Emenda 108
Michael Theurer

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-valutazzzjoni tal-abbozz ta’ ftehim 
intergovernattiv jirriżulta f’opinjoni 
negattiva, il-Kummissjoni għandha 
tinforma lill-Parlament Ewropew u 
tipprovdi lill-Istat Membru b’soluzzjoni 
possibbli jew tispeċifika l-bżonn ta’ 
negozjati mill-ġdid li għandhom jiġu 
kkunsidrati kif xieraq mill-Istat Membru 
kkonċernat.

Or. en

Emenda 109
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-Kummissjoni tidentifika 
inkompatibilità bejn il-ftehim innegozjat u 
l-liġi tal-Unjoni, l-Istat Membru għandu 
jelimina l-inkompatibilità identifikata. 
Jekk l-Istat Membru jiffirma l-ftehim 
mingħajr ma jkun elimina l-
inkompatibilità, il-Kummissjoni tista’ 
tibda proċeduri ta’ ksur. 

Or. en

Emenda 110
Bendt Bendtsen

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Flimkien mal-opinjoni legali, il-
Kummissjoni għandha tfassal ukoll 
analiżi li turi l-punt safejn il-pajjiż terz 
relevanti nnifsu jkun introduċa u inforza 
leġiżlazzjoni simili għal-leġiżlazzjoni tal-
UE fil-qasam tal-enerġija, u b’mod 
partikolari fid-dispożizzjonijiet tat-Tielet 
Pakkett dwar l-Enerġija.

Or. da

Emenda 111
Yannick Jadot
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ li l-valutazzjoni tal-abbozz tal-
ftehim intergovernattiv tirriżulta 
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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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsegwenzi ta' kull stadju tal-mekkaniżmu ta' kontroll għandhom ikunu espliċiti, jiġifieri l-
ħtieġa li l-Kummissjoni tissuġġerixxi soluzzjonijiet u l-obbligu tal-Istati Membri li jqisu r-
rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni.

Emenda 112
Bernd Lange
Yannick Jadot
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Il-koerenza bejn il-ftehimiet dwar l-

enerġija u dwar l-investiment
Il-Kummissjoni Ewropea għandha tiżgura 
li l-ftehimiet dwar l-enerġija li jinkludu 
fihom dispożizzjonijiet dwar l-investiment 
ikunu konsistenti mal-liġi tal-Unjoni dwar 
ftehimiet dwar l-investiment bilaterali u 
dwar il-politika tal-investiment tal-Unjoni, 
inklużi d-drittijiet li jirriżultaw ta' 
skrutinju u ta’ opinjoni tal-Parlament 
Ewropew.  Il-Kummissjoni għandha 
tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar dawk id-dispożizzjonijiet 
speċifiċi dwar l-enerġija li huma relevanti 
għall-iskop ta’ din id-Deċiżjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-koerenza bejn il-ftehimiet dwar l-investiment u l-enerġija hi meħtieġa mhux biss f’termini 
ta’ tfassil tajjeb tal-politiki, iżda jrid jirrifletti wkoll il-kompetenzi tal-atturi istituzzjonali 
differenti kif stipulat permezz tat-Trattat ta’ Lisbona, jiġifieri pereżempju d-dritt ta’ skrutinju 
tal-Parlament Ewropew fil-qasam tal-politika tal-investiment. 

Emenda 113
Bernd Lange

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

Or. de

Emenda 114
Bernd Lange

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) konsistenza bejn il-ftehimiet dwar l-
enerġija u dwar 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 
tissalvagwardja wkoll li d-drittijiet ta' 
parteċipazzjoni tal-Parlament Ewropew 
fir-rigward ta’ ftehimiet ġejjiena dwar l-
enerġija li jkunu jinkludu dispożizzjonijiet 
dwar l-investiment. B'mod partikolari, 
għandhom jitqiesu r-
rakkomandazzjonijiet tal-Parlament 
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Ewropew dwar il-politika ġejjiena tal-
investiment;

Or. de

Emenda 115
Niki Tzavela

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiġu identifikati l-problemi komuni fir-
rigward tal-ftehimiet intergovernattivi u 
tiġi kkunsidrata l-azzjoni xierqa li trid 
tittieħed sabiex jiġu indirizzati dawn il-
problemi;

(b) jiġu identifikati l-problemi komuni fir-
rigward tal-ftehimiet intergovernattivi u 
tiġi kkunsidrata l-azzjoni xierqa li trid 
tittieħed, u s-soluzzjonijiet li jridu jiġu 
proposti sabiex jiġu indirizzati dawn il-
problemi;

Or. en

Emenda 116
Yannick Jadot
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 – 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 
mbassra mill-objettivi tal-UE marbuta 
mal-enerġija u mal-klima fuq perjodu twil 
ta’ żmien.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun evitat in-negozjar mill-ġdid tal-ftehimiet, l-objettivi fit-tul tal-UE dwar l-enerġija 
u l-klima għandhom jitqiesu mill-bidu.

Emenda 117
András Gyürk

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 – 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) jiġu żviluppati klawżoli standard mhux 
vinkolanti fuq il-bażi tal-aqwa prattiki, li l-
użu tagħhom itejjeb b’mod sinifikanti l-
konformità tal-ftehimiet intergovernattivi 
futuri mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-
enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni ta’ klawżoli standard ittejjeb il-kompatibilità tal-ftehim intergovernattiv 
innegozjat mal-liġi tal-Unjoni, madankollu ma tiżgurax il-kompatibilità sħiħa ma’ dawk il-
partijiet tal-ftehim li mhumiex koperti minn klawżoli standard.

Emenda 118
Giles Chichester

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 – 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 jekk jiġu 
applikati jiżguraw konformità sħiħa tal-
ftehimiet intergovernattivi futuri mal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-enerġija.

Or. en
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Emenda 119
Yannick Jadot
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jiġu kkoordinati l-ftehimiet bil-għan 
li jkun garantit li l-kapaċità fiżika u l-
kapaċità tal-pajplajn huma allinjati u 
jikkorrispondu mal-objettivi tal-enerġija u 
tal-klima kif ukoll mal-livell ta’ sigurtà 
tal-provvista żviluppata permezz tal-
għanijiet fit-tul tal-Unjoni dwar l–
enerġija u l-klima filwaqt li jkun evitat li 
l-Unjoni tibqa’ bblukkata b’kapaċità 
żejda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun evitat in-negozjar mill-ġdid tal-ftehimiet, l-objettivi fit-tul tal-UE dwar l-enerġija 
u l-klima għandhom jitqiesu mill-bidu u dispożizzjonijiet ta’ ftehimiet li jibblukkaw il-kapaċità 
mingħajr twassil ta’ enerġija għandhom ikunu evitati, mhux biss minn lat ekonomiku iżda 
wkoll għall-benefiċċju tal-konsumatur Ewropew.

Emenda 120
Lena Kolarska-Bobińska

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jiġi mħeġġeġ l-iżvilupp ta’ ftehimiet 
intergovernattivi multilaterali li jinvolvu 
diversi Stati Membri jew l-Unjoni kollha 
kemm hi minflok ftehimiet bilaterali 
nazzjonali ma’ pajjiżi terzi. 

Or. en
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Emenda 121
Bernd Lange

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jiġu integrati l-ftehimiet, filwaqt li 
jsiru parti mill-politika Ewropea komuni 
dwar l-enerġija, kif ġiet deskritta fil-Pjan 
Direzzjonali 2050.

Or. de

Emenda 122
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) gwida dwar it-twettiq ta' negozjati, bl-
għan li tkun żgurata konformità mal-liġi 
tal-UE, solidarjetà bejn l-Istati Membri u 
l-provvista tal-enerġija.

Or. ro

Emenda 123
Gaston Franco

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jipprovdi informazzjoni lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 3, l-Istat 
Membru jista’ jindika jekk xi parti mill-
informazzjoni, b’mod partikolari l-
informazzjoni kummerċjali, għandhiex 
titqies bħala kunfidenzjali u jekk l-

Meta jipprovdi informazzjoni lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 3, l-Istat 
Membru għandu jagħżel il-forma li fiha l-
informazzjoni għandha tingħata, sabiex 
ikun żgurat li informazzjoni kummerċjali 
sensittiva tiġi protetta.
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informazzjoni pprovduta tistax tinqasam 
ma’ Stati Membri oħrajn. Il-Kummissjoni 
għandha tirrispetta dawn l-
indikazzjonijiet. It-talbiet għall-
kunfidenzjalità ma jirrestrinġux l-aċċess 
tal-Kummissjoni nnifisha għal 
informazzjoni kunfidenzjali.

Or. fr

Emenda 124
Yannick Jadot
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jipprovdi informazzjoni lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 3, l-Istat 
Membru jista’ jindika jekk xi parti mill-
informazzjoni, b’mod partikolari l-
informazzjoni kummerċjali, għandhiex 
titqies bħala kunfidenzjali u jekk l-
informazzjoni pprovduta tistax tinqasam 
ma’ Stati Membri oħrajn. Il-Kummissjoni 
għandha tirrispetta dawn l-indikazzjonijiet. 
It-talbiet għall-kunfidenzjalità ma 
jirrestrinġux l-aċċess tal-Kummissjoni 
nnifisha għal informazzjoni kunfidenzjali.

Meta jipprovdi informazzjoni lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 3, l-Istat 
Membru jista’ jindika jekk l-informazzjoni 
kummerċjali inkluża fiha għandhiex titqies 
bħala kunfidenzjali u jekk l-informazzjoni 
pprovduta tistax tinqasam ma’ Stati 
Membri oħrajn. Il-Kummissjoni għandha 
tirrispetta dawn l-indikazzjonijiet. It-talbiet 
għall-kunfidenzjalità ma jirrestrinġux l-
aċċess tal-Kummissjoni nnifisha għal 
informazzjoni kunfidenzjali. L-Istati 
Membri kollha għandhom jirċievu 
sommarji tad-dispożizzjonijiet li jinkludu 
informazzjoni meqjusa bħala li hi 
parzjalment kunfidenzjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandu jkollhom il-possibilità li jipproteġu l-kunfidenzjalità ta’ 
informazzjoni kummerċjali. L-informazzjoni bażika tal-ftehimiet għandha madankollu tkun 
disponibbli għall-Istati Membri kollha, biex jinqdew l-iskopijiet ta’ din id-Deċiżjoni.
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Emenda 125
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta Stat Membru jitlob li parti minn 
ftehim jitqies bħala kunfidenzjali, il-
Kummissjoni għandha tħassar dik l-
informazzjoni minn dokumenti maqsuma 
mal-Istati Membri, u minflok l-
informazzjoni mħassra tingħata 
informazzjoni dwar dak li ġie mħassar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li hu korrett li informazzjoni kunfidenzjali titneħħa minn testi mqassma, l-Istati 
Membri għandhom ikunu infurmati li sar taħsir tali, u fejn ikun sar. Mingħajr din l-
informazzjoni, ma jkunx ċar għal Stat Membru jekk għandux aċċess għal parti biss minn 
ftehim, anness jew dokument ieħor. Għaldaqstant għandha tkun inkluża nota li tinforma dwar 
dan, pereżempju "Il-prezz għandu jkun stipulat bħala [imneħħi]" or "[Dan l-Anness tneħħa 
minħabba li hu kunfidenzjali]" jew "[Tneħħa dokument minħabba li hu kunfidenzjali]"

Emenda 126
Yannick Jadot
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Reviżjoni Rappurtar u Reviżjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligi ta’ rappurtar għandhom ikunu inklużi, biex ikun verifikat jekk id-Deċiżjoni taqdix l-
iskop tagħha u sabiex ikun żgurat kontroll demokratiku.
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Emenda 127
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Erba’ snin wara d-dħul fis-seħħ 
tagħha, il-Kummissjoni għandha 
tissottometti rapport dwar l-applikazzjoni 
ta’ din id-Deċiżjoni lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew.

(1) Wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Deċiżjoni, il-Kummissjoni għandha 
tissottometti, kull sena, rapport dwar l-
applikazzjoni tagħha lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew.

Or. ro

Emenda 128
Rolandas Paksas

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Erba’ snin wara d-dħul fis-seħħ tagħha, 
il-Kummissjoni għandha tissottometti
rapport dwar l-applikazzjoni ta’ din id-
Deċiżjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew.

1. Sentejn wara d-dħul fis-seħħ tagħha, il-
Kummissjoni għandha tissottometti rapport 
dwar l-applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew.

Or. lt

Emenda 129
Yannick Jadot
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tressaq 
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rapport annwali lill-Parlament Ewropew 
dwar l-informazzjoni li rċeviet skont l-
Artikolu 3 u għandha tipprovdi lill-
Parlament Ewropew b'valutazzjoni 
komprensiva fi żmien 24 xahar wara d-
dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligi ta’ rappurtar għandhom ikunu inklużi, biex ikun verifikat jekk id-Deċiżjoni taqdix l-
iskop tagħha u sabiex ikun żgurat kontroll demokratiku.

Emenda 130
Giles Chichester

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapport għandu jevalwa b’mod 
partikolari jekk din id-Deċiżjoni tipprovdix 
qafas suffiċjenti bil-għan li jiżgura l-
konformità sħiħa tal-ftehimiet 
intergovernattivi mal-liġi tal-Unjoni u 
livell għoli ta’ koordinazzjoni bejn l-Istati 
Membri fir-rigward tal-ftehimiet 
intergovernattivi.

2. Ir-rapport għandu jevalwa b’mod 
partikolari jekk din id-Deċiżjoni tipprovdix 
qafas suffiċjenti bil-għan li jiżgura l-
konformità sħiħa tal-ftehimiet 
intergovernattivi mal-liġi tal-Unjoni u 
livell għoli ta’ koordinazzjoni bejn l-Istati 
Membri fir-rigward tal-ftehimiet 
intergovernattivi. Għandu wkoll jivvaluta 
jekk l-iskadenzi stipulati f’din id-
Deċiżjoni humiex xierqa u l-impatt li 
kellhom fuq il-negozjati tal-Istati Membri 
ma' pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 131
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati 
Membri.

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati 
Membri u lil entitajiet skont l-Artikolu 3a.

Or. en


