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Suġġett: Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli 
komuni għall-allokazzjoni ta’ slots f’ajruporti tal-Unjoni Ewropea 
(riformulazzjoni)
(COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD))

Skont il-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 fuq l-użu aktar strutturat tat-
teknika ta' kitba mill-ġdid tal-atti legali1, grupp ta’ ħidma konsultattiv magħmul mis-Servizzi 
Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni għandu jeżamina kull proposta 
għal tfassil mill-ġdid preżentata mill-Kummissjoni.

Annessa, il-Membri jistgħu jsibu l-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv dwar il-proposta 
msemmija fis-suġġett.

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali għandu jagħti l-fehma tiegħu dwar din l-opinjoni waqt il-
laqgħa tiegħu tal-1 ta’ Marzu 2012.

Anness

                                               
1 ĠU C 77, 28.3.2002, p. 1.
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Anness

GRUPP TA' ĦIDMA KONSULTATTIV
TAS-SERVIZZI LEGALI

Brussell, 6 ta' Jannar 2012

OPINJONI

GĦALL-ATTENZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
TAL-KUNSILL
TAL-KUMMISSJONI

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli komuni 
għall-allokazzjoni ta’ slots f’ajruporti tal-Unjoni Ewropea
COM(2011) 827 final ta’ 1.12.2011 - 2011/0391 (COD)

Wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta’ Novembru 2001 fuq l-użu aktar 
strutturat tat-teknika ta’ kitba mill-ġdid tal-atti legali, u partikolarment il-punt 9 ta' dan il-
Ftehim, il-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv, li hu magħmul mis-servizzi legali tal-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni, iltaqa’ fit-12 ta’ Diċembru 2011 biex jeżaminaw, fost 
oħrajn, il-proposta msemmija hawn fuq, ippreżentata mill-Kummissjoni.

Meta eżamina1l-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jwassal 
għat-tfassil mill-ġdid tar-Regolament (KEE) Nru 95/93 tal-Kunsill tat-18 ta' Jannar 1993 dwar 
ir-regoli komuni għall-allokazzjoni ta’ slots f’ajruporti tal-Komunità, il-Grupp ta' Ħidma, bi 
qbil komuni, innota li:

1) Fil-premessa 18, il-kliem inizjali "Ajruport jista’ jikkwalifika bħala kkordinat" għandhom 
jinbidlu fil-kliem "Ajruport jista jikkwalifika bħala ajruport faċilitat bi skedi jew kkordinat"
2) Fl-Artikolu 6(1), ir-referenza għall-"Artikoli 13 u 18" imissha tinqara bħala referenza għall-
"Artikoli 13, 17(1) u 18".
3) Fl-Artikolu 9(3), il-kliem inizjali "Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 10(2)" imissu 
jitħassar.

Dan l-eżami tal-proposta, b'hekk, ippermetta li l-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv jikkonkludi, bi 
qbil komuni, li l-proposta ma tinkludi l-ebda tibdil sustanzjali ħlief dawk li ġew identifikati 
bħala tali. Il-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv seta’ jinnota wkoll li, f’dak li jikkonċerna l-
kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-att preċedenti bl-imsemmija emendi 
sustanzjali, il-proposta tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tal-atti eżistenti, 
mingħajr tibdil sustanzjali tal-atti li tirreferi għalihom.
                                               
1 Il-grupp ta’ ħidma seta’ jirreferi għall-verżjoni Ingliża, Franċiża u Ġermaniża tal-proposta u ħadem fuq il-bażi 
tal-verżjoni Franċiża li hi l-verżjoni oriġinali tad-dokument ta’ ħidma.
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