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Emenda 13
Sebastian Valentin Bodu

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Il-għadd ta’ kumitati ffurmati 
għandu jkun stabbilit fuq il-bażi tal-
oqsma li għandhom jiġu rregolati bil-
proċedura li hawn dispost għaliha f’dan 
ir-Regolament,

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun speċifikat li għandu jkun hemm ness bejn il-għadd ta’ kumitati u l-
oqsma rregolati b’dan ir-Regolament.

Emenda 14
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Premessa 15 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-poteri tal-Kummissjoni, kif stipulati 
mit-Trattat, dwar l-implimentazzjoni tar-
regoli dwar il-kompetizzjoni, mhumiex 
affettwati minn dan ir-Regolament,

(15) Il-poteri tal-Kummissjoni, kif stipulati 
mit-Trattat, dwar l-implimentazzjoni tar-
regoli dwar il-kompetizzjoni, kif ukoll il-
proċeduri speċifiċi maħluqa għall-
implimentazzjoni tal-politika komuni tal-
kummerċ li mhumiex attwalment ibbażati 
fuq id-Deċiżjoni 1999/468/KE, mhumiex 
affettwati minn dan ir-Regolament. L-
arranġamenti għal dawk l-aspetti tal-
politika komuni tal-kummerċ għandhom 
jiġu deċiżi mill-Kunsill u mill-Parlament 
każ b'każ, abbażi ta' kull proposta 
leġiżlattiva mill-Kummissjoni, u bil-għan 
li jkunu determinati l-arranġamenti 
xierqa għat-teħid tad-deċiżjonijiet.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawk il-proċeduri maħluqa għal-implimentazzjoni tal-Politika Komuni tal-Kummerċ li 
bħalissa huma eżenti mid-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom jibqgħu hekk sa ma l-Kunsill u l-
Parlament ikunu ddiskutew każ b'każ dwar l-arranġamenti xierqa bħala parti mill-Att 
Ġenerali dwar il-Kummerċ li għandha tadotta l-Kummissjoni. Għandu jitħalla f'idejn il-
koleġiżlatur li jemenda l-atti bażiċi skont dan.

Emenda 15
Sebastian Valentin Bodu

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-opinjoni mogħtija skont il-
proċedura ta’ analiżi għandha tkun 
opinjoni ta’ approvazzjoni. L-opinjoni 
mogħtija skont il-proċedura ta’ 
konsultazzjoni għandha tkun opinjoni 
konsultattiva.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Ikun utli mill-perspettiva tekniko-leġiżlattiva li d-dettalji tat-tip ta’ opinjoni mogħtija f’kull 
waħda miż-żewġ proċeduri (analiżi-approvazzjoni u konsultazzjoni-konsultattiva) ikunu 
espliċitati u mhux sempliċement implikati f'bosta artikoli.

Emenda 16
Zbigniew Ziobro

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-proċedura tal-eżaminazzjoni tista' 
tapplika biss għall-adozzjoni ta':

imħassar
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a) Miżuri ta' implimentazzjoni ta' ambitu 
ġenerali;
b) Miżuri oħra ta' implimentazzjoni 
marbuta mal-:
i) politiki agrikoli komuni u l-politiki ta' 
sajd komuni;
ii) l-ambjent, is-sigurtà u s-sikurezza jew 
il-protezzjoni tas-saħħa jew is-sikurezza 
tal-bnedmin, l-annimali jew il-pjanti;
iii) politika kummerċjali komuni.

Or. pl

Emenda 17
Sajjad Karim

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-proċedura tal-eżaminazzjoni tista' 
tapplika biss għall-adozzjoni ta':

2. Il-proċedura ta’ eżami tista' tapplika 
għall-adozzjoni ta':

Or. en

Emenda 18
Sajjad Karim

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b – punt iii a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iiia) tassazzjoni

Or. en

Emenda 19
Zbigniew Ziobro

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-miżuri l-oħra kollha ta' 
implimentazzjoni u għal miżuri ta' 
implimentazzjoni msemmija f'paragrafu 2 
għandha tapplika l-proċedura 
konsultattiva, fejn din titqies li tkun 
xierqa.

imħassar

Or. pl

Emenda 20
Sajjad Karim

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-miżuri l-oħra kollha ta' 
implimentazzjoni u għal miżuri ta' 
implimentazzjoni msemmija f'paragrafu 2 
għandha tapplika l-proċedura 
konsultattiva, fejn din titqies li tkun xierqa.

3. Għall-miżuri l-oħra kollha ta' 
implimentazzjoni, u għal miżuri ta' 
implimentazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 
fejn din titqies li tkun xierqa, tista' tapplika 
l-proċedura konsultattiva.

Or. en

Emenda 21
Sajjad Karim

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fil-limitu ta' żmien stipulat skont is-
sottoparagrafu ta' qabel, kull membru tal-
kumitat jista jitlob li l-proċedura bil-miktub 
tkun itterminata u biex l-abbozz tal-miżuri 
jkun eżaminat waqt laqgħa tal-kumitat. Il-
president jista' jiddeċiedi li jżomm il-
proċedura bil-miktub jew li jwaqqaf l-
proċedura bil-miktub mingħajr riżultat, u 

 Fil-limitu ta' żmien stipulat skont is-
sottoparagrafu ta' qabel, kull membru tal-
kumitat jista jitlob li l-proċedura bil-miktub 
tkun itterminata u biex l-abbozz tal-miżuri 
jkun eżaminat waqt laqgħa tal-kumitat, u 
f'dan il-każ għandha tissejjaħ laqgħa tal-
kumitat mill-aktar fis possibli.
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f'dan il-każ għandha tissejjaħ laqgħa tal-
kumitat mill-aktar fis possibli.

Or. en

Emenda 22
Sebastian Valentin Bodu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-opinjoni tal-kumitat għandha tiġi 
mniżżla fil-minuti. Kull Stat Membru jista' 
jitlob li l-pożizzjoni tiegħu tkun imniżżla 
fil-minuti.

(6) L-opinjoni tal-kumitat għandha tiġi 
mniżżla fil-minuti. Kull Stat Membru jista' 
jitlob, permezz tal-intermedjazzjoni tar-
rappreżentant tiegħu fil-kumitat, li l-
pożizzjoni tiegħu, kif imfissra minn dak 
ir-rappreżentant, tkun imniżżla fil-minuti.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jieħdu d-deċiżjonijiet, fil-kumitati, permezz tar-rappreżentanti tagħhom, li 
jesprimu l-pożizzjoni tal-Istat li jirrappreżentaw u huma l-uniċi nies awtorizzati jinnotifikaw 
il-pożizzjoni ta’ dak l-Istat.

Emenda 23
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kumitat għandu jagħti l-opinjoni 
tiegħu permezz ta' maġġoranza 
kkwalifikata kif inhu pprovdut fl-
Artikolu 16(4) u (5) tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea.

1. Il-kumitat għandu jagħti l-opinjoni 
tiegħu permezz ta' maġġoranza 
kkwalifikata kif inhu pprovdut fl-
Artikolu 16(4) u (5) tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, għad illi f’każijiet 
eċċezzjonali l-opinjoni tal-kumitat 
għandha tingħata b’maġġoranza sempliċi 
kif jingħad fl-Artikolu 238 (1) tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
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Ewropea.

Or. en

Emenda 24
Paolo De Castro

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk ma tingħata l-ebda opinjoni, il-
Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz tal-
miżuri. Meta l-Kummissjoni ma tadottax l-
abbozz tal-miżuri, il-president jista' 
jissottometti lill-kumitati verżjoni 
emendata tal-abbozz tal-miżuri.

4. Jekk ma tingħata l-ebda opinjoni, il-
Kummissjoni ma għandhiex tadotta l-
abbozz tal-miżuri. Il-president jista'
jissottometti lill-kumitat l-abbozz tal-
miżuri għal aktar deliberazzjoni jew 
jissottometti lill-kumitat verżjoni 
emendata tal-abbozz tal-miżuri.

Bħala deroga mill-ewwel subparagrafu, 
jekk kemm-il darba ma tingħata l-ebda 
opinjoni fil-qasam tal-politika agrikola 
komuni, il-Kummissjoni tkun tista' tadotta 
l-abbozz tal-miżuri.  Meta l-Kummissjoni 
ma tadottax l-abbozz tal-miżuri, il-
president jista' jissottometti lill-kumitati 
verżjoni emendata tal-abbozz tal-miżuri.

Or. en

Emenda 25
Zbigniew Ziobro

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk ma tingħata l-ebda opinjoni, il-
Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz tal-
miżuri. Meta l-Kummissjoni ma tadottax 
l-abbozz tal-miżuri, il-president jista' 
jissottometti lill-kumitati verżjoni 
emendata tal-abbozz tal-miżuri.

4. Jekk ma tingħata l-ebda opinjoni, il-
Kummissjoni ma tkunx tista’ tadotta l-
abbozz tal-miżuri.
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Or. pl

Emenda 26
Sajjad Karim

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Permezz ta' deroga minn paragrafu 3, 
il-Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz tal-
miżuri li ma jkunx skont l-opinjoni tal-
kumitat meta n-nuqqas ta' adozzjoni 
tagħhom fi skadenza imperattiva tkun 
toħloq tħarbit sinifikanti fis-swieq għas-
sigurtà u s-sikurezza tal-bnedmin jew fl-
interessi finanzjarji tal-Unjoni.

imħassar

F'każijiet bħal dawn, il-Kummissjoni 
għandha tinforma immedjatament lill-
kumitat bir-raġunijiet tagħha għall-
adozzjoni tal-miżuri u tista' 
tissottomettihom għat-tieni deliberazzjoni 
tal-kumitat. Jekk il-miżuri adottati ma 
jkunux skont it-tieni opinjoni tal-kumitat, 
jew jekk il-miżuri ma jkunux sottomessi 
għat-tieni deliberazzjoni fi żmien xahar 
minn wara l-adozzjoni tagħhom, il-
Kummissjoni għandha tħassar il-miżuri 
imressqa. Jekk il-mżuri jkunu skont it-
tieni opinjoni tal-kumitat, jew jekk ma 
tingħata l-ebda opinjoni, dawk il-miżuri 
għandhom jibqgħu fis-seħħ.

Or. en

Emenda 27
Sajjad Karim

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Fil-każ ta’ miżuri marbutin mat-
tassazzjoni, il-Kummissjoni ma għandhiex 
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tadotta l-abbozz tal-miżuri sakemm ma 
jkunx hemm maġġoranza kwalifikata 
favur il-miżuri.

Or. en

Emenda 28
Zbigniew Ziobro

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija f'paragrafu 2 
għandhom jibqgħu fis-seħħ sakemm dawn 
jitħassru jew jiġu mibdula b'att 
implimentattiv ieħor.

Il-miżuri msemmija f'paragrafu 2 
għandhom jibqgħu fis-seħħ sakemm dawn 
jitħassru jew jiġu mibdula b'att 
implimentattiv ieħor, imma għal perijodu 
li ma jkunx itwal minn sitt xhur.

Or. pl

Emenda 29
Sebastian Valentin Bodu

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-abbozz tal-miżuri li dwarhom il-
kumitat ikun qed jiġi mitlub li jagħti l-
opinjoni tiegħu

(c) l-abbozz tal-miżuri li dwarhom il-
kumitat ikun qed jiġi mitlub li jagħti l-
opinjoni tiegħu, u t-tip ta’ opinjoni 
mogħtija (konsultattiva jew approvazzjoni,

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Billi hemm żewġ tipi ta’ opinjoni, ikun utli li jiġi speċifikat it-tip ta’ opinjoni mogħtija f’kull 
każ individwali.



AM\819315MT.doc 11/13 PE442.936v01-00

MT

Emenda 30
Francesco Enrico Speroni

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta Stat Membru jinnotifika lill-
Kummissjoni li fil-fehma tiegħu l-abbozz 
ta’ miżura jeċċedi l-poteri ta’ 
implimentazzjoni li hemm dispost 
għalihom fl-att ta’ bażi, il-Kummissjoni 
għandha teżamina l-abbozz ta’ miżura 
inkwestjoni u għandha tgħarraf lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
azzjoni li jkun beħsiebha tieħu u r-
raġunijiet tagħha għall-istess.

Or. it

Emenda 31
Eva Lichtenberger

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu fi kwalunkwe ħin jindikaw lill-
Kummissjoni li jqisu li abbozz ta’ att ta’ 
implimentazzjoni jeċċedi l-poteri ta’ 
implimentazzjoni li hemm dispost 
għalihom fl-att ta’ bażi jew li ma huwiex 
kompatibbli mal-objettiv jew mal-kontenut 
tal-istrument ta’ bażi jew ma jirrispettax 
il-prinċipji tas-sussidjarjetà jew tal-
proporzjonalità. F’każijiet bħal dawn, il-
Kummissjoni għandha teżamina l-abbozz 
ta’ miżuri billi tqis bl-akbar reqqa l-
opinjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-
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Kunsill u tgħarrafhom bl-azzjoni li jkun 
beħsiebha tieħu u r-raġunijiet tagħha 
għall-istess. Il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill ikunu jistgħu jerġgħu jintervjenu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju jedd ta’ skrutinju, kif ġa ġie dispost fl-Artikolu 8 tad-Deċiżjoni dwar il-
Komitoloġija, ħalli kull ko-leġiżlatur ikun jista' jindika fi stadju bikri lill-Kummissjoni jekk 
jikkunsidrax li abbozz ta' att ta' implimentazzjoni jeċċedix il-poteri ta' implimentazzjoni li 
hemm dispost għalihom fl-att ta' bażi. B’danakollu, dan ma għandux ikun limitat għall-eċċess 
tal-poter biss, imma wkoll għandu jippermetti lill-ko-leġiżlatur li jiskatta l-eżami jekk iqis li 
abbozz ta’ att ta’ implimentazzjoni ma jkunx kompatibbli mal-iskop jew mal-kontenut tal-
istrument ta’ bażi jew li ma jirrispettax il-prinċipji tas-sussidjarjetà jew tal-proporzjonalità.

Emenda 32
Eva Lichtenberger

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Ir-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-Kummissjoni1 huwa 
applikabbli għall-proċedimenti tal-
kumitat, u b'hekk jagħti lil kull persuna 
naturali jew ġuridika fl-Unjoni li tkun
tirrisjedi jew ikollha s-sede tagħha 
reġistrata tagħha fi Stat Membru, l-aċċess 
għall-informazzjoni li tissemma fil-punti 
(a) sa (g) tal-paragrafu 1.
1 ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Skont it-termini tal-Artikolu 15 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-
informazzjoni dwar il-proċedimenti tal-kumitat għandha tkun disponibbli għal kull persuna 
naturali jew ġuridika fl-Unjoni li tkun tirrisjedi jew ikollha s-sede tagħha rreġistrata fi Stat 
Membru. Dan hu jissokta ma’ dak li jingħad fil-Premessa 13 tal-proposta ta’ Regolament.


