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Tifsira tas-simboli użati

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

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

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

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

Emendi għal abbozz ta’ att

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

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

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-
regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-mekkaniżmi għall-kontroll mill-Istati Membri tal-
eżerċizzju mill-Kummissjoni tal-kompetenzi ta' implimentazzjoni
(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni (COM(2010)0083),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 291(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-Kumitat 
għall-Affarijiet Barranin, il-Kumitat għall-Baġits, il-Kumitat għall-Iżvilupp, il-Kumitat 
għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubbliku u s-
Sigurtà tal-Ikel, il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, il-Kumitat għas-Suq 
Intern u l-Protezzjoni tal-Konsumatur, il-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali, il-Kumitat 
għat-Trasport u t-Turiżmu, il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Kumitat għall-
Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, il-Kumitat għas-Sajd, il-Kumitat għall-Kultura u l-
Edukazzjoni u l-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A7-0000/2010),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari kif jingħad aktar ’l isfel;

2 Jitlob lill-Kummissjoni terġa’ tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk għandha l-intenzjoni 
li temenda l-proposta tagħha sostanzjalment jew tibdilha b’test ieħor;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 8

Text proposed by the Commission Emenda

(8) Il-kriterji għandhom jiġi stupulati biex 
tkun ddeterminata l-proċedura li għandha 
tintuża għall-adozzjoni tal-atti 
implimentattivi. Sabiex ikun hemm aktar 
konsistenza u sabiex jiġi żgurat li r-
rekwiżiti proċedurali huma proporzjonati 
man-natura tal-atti implimentattivi li jkunu 
ser jiġu adottati, dawk il-kriterji għandhom 

(8) Il-kriterji għandhom jiġi stupulati biex 
tkun ddeterminata l-proċedura li għandha 
tintuża għall-adozzjoni tal-atti 
implimentattivi. Sabiex ikun hemm aktar 
konsistenza u sabiex jiġi żgurat li r-
rekwiżiti proċedurali huma proporzjonati 
man-natura tal-atti implimentattivi li jkunu 
ser jiġu adottati, dawk il-kriterji għandhom 
jorbtu fis-sens li jkun biss meta jiġu 
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jorbtu. ssodisfati li l-proċedura ta' eżami tkun 
tista' tintuża.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li tkun ikkjarifikata n-natura tal-kriterji li tiddetermina l-għażla tal-proċedura 
konsultattiva jew ta’ eżami.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 12 a (ġdida)

Text proposed by the Commission Emenda

(12a) Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu fi kwalunkwe ħin jindikaw lill-
Kummissjoni jekk jikkunsidrawx abbozz 
ta’ att ta’ implimentazzjoni bħala li 
jeċċedi l-poteri ta’ implimentazzjoni li 
hemm dispost għalihom fl-att ta’ bażi. 
F'tali każ, il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi l-abbozz ta' miżura in kwestjoni 
u tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar l-azzjoni li tkun beħsiebha 
tieħu u r-raġunijiet l-għala.

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.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 14

Text proposed by the Commission Emenda

(14) Għandha titħassar id-Deċiżjoni 
1999/468/KE. Sabiex tiġi żgurata t-

(14) Għandha titħassar id-Deċiżjoni 
1999/468/KE u għandu jiġi adattat kull 



PR\817540MT.doc 7/14 PE441.207v02-00

MT

tranżizzjoni bejn ir-reġim ipprovdut fid-
Deċiżjoni 1999/468/KE u dan ir-
Regolament, kwalunkwe referenza ta'
leġiżlazzjoni eżistenti għall-proċeduri 
pprovduti f'dik id-Deċiżjoni bl-eċċezzjoni 
tal-proċedura regolatorja pprovduta bi 
skrutinju fl-Artikolu 5a tiegħu, għandha
tinftiehem bħala referenza għall-
proċeduri korrispondenti pprovduti f'dan 
ir-Regolament. L-effetti tal-Artikolu 5a 
tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom 
jinżammu għall-fini tal-atti bażiċi eżistenti 
li jirreferu għal dak l-Artikolu.

riferiment għall–proċeduri li għalihom 
hemm dispost f’dik id-Deċiżjoni li jinsabu 
f’atti bażiċi ġa eżistenti, u dan fl-aqsar 
żmien possibbli, u f’kull każ mhux aktar 
tard mill-31 ta’ Diċembru 2012, għar-
regoli l-ġodda dwar il-poteri delegati u ta' 
implimentazzjoni kif jingħad fl-Artikoli 
290 u 291 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.  Sa 
ma jsir dak l-adattament, sabiex tiġi 
żgurata t-tranżizzjoni bejn ir-reġim 
ipprovdut fid-Deċiżjoni 1999/468/KE u 
dan ir-Regolament, il-proċeduri li 
għalihom hemm dispost f’dan ir-
Regolament għandhom japplikaw 
provviżorjament fejn il-leġiżlazzjoni 
eżistenti  tirreferi għall-proċeduri 
pprovduti f'dik id-Deċiżjoni bl-eċċezzjoni 
tal-proċedura regolatorja pprovduta bi 
skrutinju fl-Artikolu 5a tiegħu li
għandhom jibqgħu japplikaw 
provviżorjament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li l-arranġament tranżitorju dispost fl-Artikolu 10 tal-proposta huwa biss 
soluzzjoni teknika li ma tippreġudikax l-adattament neċessarju tal-acquis fuq bażi ta’ każ 
b’każ.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 14 a (ġdida)

Text proposed by the Commission Emenda

(14a) L-adattament imsemmi aktar ’il fuq 
għandu jindirizza bi prijorità dawk l-
oqsma ta’ politika li ma kinux soġġetti 
għall-Artikolu 251 tat-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u li issa 
huma soġġetti għall-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-adattament bi prijorità għad-dispożizzjonijiet dwar atti delegati u ta’ implimentazzjoni 
għandu jseħħ f’dawk l-oqsma ta' politika li mhumiex suġġetti għall-kodeċiżjoni u li huma 
suġġetti għall-proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 1 

Text proposed by the Commission Emenda

Dan ir-Regolament jistipula r-regoli u l-
prinċipji ġenerali li jirregolaw l-
mekkaniżmi li għandhom japplikaw f'każi 
fejn att tal-Unjoni li jkun jorbot legalment 
(minn hawn 'il quddiem l-"att bażiku") 
jkun jirrikjedi li l-adozzjoni tal-atti 
implimentattivi li jorbtu mill-Kummissjoni 
jkunu soġġetti għall-kontroll mill-Istati 
Membri.

Dan ir-Regolament jistipula r-regoli u l-
prinċipji ġenerali li jirregolaw l-
mekkaniżmi li għandhom japplikaw f'każi 
fejn att tal-Unjoni li jkun jorbot legalment 
(minn hawn 'il quddiem l-"att bażiku") 
jkun jirrikjedi li l-adozzjoni tal-atti 
implimentattivi li jidentifikaw il-ħtieġa 
għal kondizzjonijiet uniformi tal-
implimentazzjoni u mill-Kummissjoni 
jkunu soġġetti għall-kontroll mill-Istati 
Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni ta’ dan l-artikolu għandha tirrifletti li l-Artikolu 291 TFUE jħalli f'idejn il-
Parlament u l-Kunsill li jidentifikaw is-sitwazzjonijiet li fihom l-kondizzjonijiet uniformi huma 
neċessarji għall-atti ta’ implimentazzjoni adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja u 
għalhekk fejn il-poteri ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu konferiti fuq il-Kummissjoni, u li 
jiddeċidu liema kontrolli mill-Istati Membri japplikaw għall-eżerċizzju tal-poteri ta' 
implimentazzjoni.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4

Text proposed by the Commission 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' 

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-



PR\817540MT.doc 9/14 PE441.207v02-00

MT

jissottometti lill-kumitati verżjoni 
emendata tal-abbozz tal-miżuri.

miżuri għal aktar deliberazzjoni jew
jissottometti verżjoni emendata tal-abbozz 
tal-miżuri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-adozzjoni ta’ miżura ta’ implimentazzjoni skont il-proċedura ta' eżami għandha sseħħ biss 
wara approvazzjoni ċara mill-kumitat.

Emenda 7

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

Text proposed by the Commission Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tittrażmetti 
formalment id-dokumenti li għalihom 
hemm riferiment fil-punti (c) u (e) tal-
paragrafu 1 għall-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill fl-istess waqt li jiġu trażmessi 
wkoll lill-membri tal-kumitat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-abbozz ta' miżuri ppreżentati lill-kumitat, inkluż il-verżjonijiet emendati sussegwenti, kif 
ukoll l-abbozz finali tal-miżuri għandhom ikunu mhux biss aċċessibbli għal-leġiżlatur imma 
wkoll innotifikati attivament lilu hekk malli jkunu disponibbli.

Emenda 8

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

Text proposed by the Commission Emenda

2b. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu fi kwalunkwe ħin jindikaw lill-
Kummissjoni jekk jikkunsidrawx abbozz 
ta’ att ta’ implimentazzjoni bħala li 
jeċċedi l-poteri ta’ implimentazzjoni li 
hemm dispost għalihom fl-att ta’ bażi. 
F'tali każ, il-Kummissjoni għandha 
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tirrevedi l-abbozz ta' miżura inkwestjoni u 
tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar l-azzjoni li tkun beħsiebha 
tieħu u r-raġuni l-għala.

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.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 9 a (ġdid)

Text proposed by the Commission Emenda

Adattazzjoni tal-atti bażiċi eżistenti
Sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 
2012, il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-
atti bażiċi adottati qabel id-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament bl-iskop li tadatta 
dawk l-atti għal regoli ġodda dwar poteri 
delegati u ta' implimentazzjoni kif 
imniżżlin fl-Artikolu 290 u 291 TFUE. Il-
Kummissjoni għandha regolarment 
tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar il-progress ta’ dik ir-
reviżjoni. Fejn ikun xieraq, tali rapporti 
għandhom ikunu akkumpanjati minn 
proposti leġiżlattivi. Dan l-adattament 
għandu jindirizza bi prijorità dawk l-
oqsma ta’ politika li ma kinux soġġetti 
għall-Artikolu 251 tat-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u li issa 
huma soġġetti għall-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li l-arranġament tranżitorju dispost fl-Artikolu 10 tal-proposta huwa biss 
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soluzzjoni teknika li ma tippreġudikax l-adattament neċessarju tal-acquis fuq bażi ta’ każ 
b’każ. L-adattament bi prijorità għad-dispożizzjonijiet dwar atti delegati u ta’ 
implimentazzjoni għandu jseħħ f’dawk l-oqsma ta' politika li mhumiex suġġetti għall-
kodeċiżjoni u li huma suġġetti għall-proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 10 - titolu

Text proposed by the Commission Emenda

Adattazzjoni tal-atti bażiċi eżistenti Miżuri tranżitorji applikabbli għall-atti 
bażiċi eżistenti

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li l-arranġament tranżitorju dispost fl-Artikolu 10 tal-proposta huwa biss 
soluzzjoni teknika li ma tippreġudikax l-adattament neċessarju tal-acquis fuq bażi ta’ każ 
b’każ.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Text proposed by the Commission Emenda

Meta l-atti bażiċi adottati qabel id-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament jipprovdu għall-
eċerċizzju tal-poteri implimentattivi mill-
Kummissjoni skont id-Deċiżjoni 
1999/468/KE, għandhom japplikaw ir-
regoli li ġejjin: 

Sa ma ssir l-adattazzjoni tal-atti bażiċi 
adottati qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament skont it-termini tal-Artikolu 
9a, fejn tali atti jipprovdu għall-eċerċizzju 
tal-poteri implimentattivi mill-
Kummissjoni skont id-Deċiżjoni 
1999/468/KE, għandhom japplikaw ir-
regoli li ġejjin:

(a) referenzi għall-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni 
1999/468/KE għandhom jiġu interpretati 
bħala referenzi għall-Artikolu 4 ta’ dan ir-
Regolament;

(a) fejn l-att bażiku jirreferi għall-Artikolu 
3 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, għandha 
tapplika l-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 4 ta’ dan ir-
Regolament;

(b) referenzi għall-Artikolu 4 u 5 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom jiġu 

(b) fejn l-att bażiku jirreferi għall-Artikolu 
4 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, għandha 



PE441.207v02-00 12/14 PR\817540MT.doc

MT

interpretati bħala referenzi għall-Artikolu 
5 ta’ dan ir-Regolament;

tapplika l-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 5 ta’ dan ir-
Regolament;

(c) referenzi għall-Artikolu 6 tad-Deċiżjoni 
1999/468/KE għandhom jiġu interpretati 
bħala referenzi għall-Artikolu 6 ta’ dan ir-
Regolament;

(c) fejn l-att bażiku jirreferi għall-Artikolu 
6 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, għandu 
japplika l-Artikolu 6 ta’ dan ir-
Regolament;

(d) referenzi għall-Artikolu 7 u 8 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom jiġu 
interpretati bħala referenzi għall-Artikolu 
8 ta’ dan ir-Regolament.

(d) fejn l-att bażiku jirreferi għall-Artikolu 
7 u 8 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, għandu 
japplika l-Artikolu 8 ta’ dan ir-
Regolament;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li l-arranġament tranżitorju dispost fl-Artikolu 10 tal-proposta huwa biss 
soluzzjoni teknika li ma tippreġudikax l-adattament neċessarju tal-acquis fuq bażi ta’ każ 
b’każ.

Emenda 12

Proposta għal regolament
 Artikolu 10 – paragrafu 2

Text proposed by the Commission Emenda

L-Artikoli 3 u 7 ta' dan ir-Regolament 
għandhom japplikaw għall-kumitati kollha 
eżistenti.

L-Artikoli 3 u 7 ta' dan ir-Regolament 
għandhom japplikaw għall-kumitati kollha 
eżistenti għall-finijiet tal-paragrafu 1.

Or. en 

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li l-arranġament tranżitorju dispost fl-Artikolu 10 tal-proposta huwa biss 
soluzzjoni teknika li ma tippreġudikax l-adattament neċessarju tal-acquis fuq bażi ta’ każ 
b’każ.
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DIKJARAZZJONI SPJEGATTIVA

It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jħaddem distinzjoni ġdida bejn l-atti 
delegati (Artikolu 290 tat-TFUE) u atti ta’ eżekuzzjoni (Artikolu 291 tat-TFUE).  Tal-ewwel, 
li huma ta’ natura kważi leġiżlattiva, huma oġġett ta’ kontrolli definiti minn darba għal oħra 
mil-leġiżlatur tal-Unjoni. Għal dan il-għan, fil-5 ta’ Mejju 2010, il-Parlament approva 
riżoluzzjoni (riżoluzzjoni fuq il-"poter tad-delega leġiżlattiva”)1. 
Tat-tieni huma ppreżentat fit-Trattat bħala eċċezzjoni għar-regola li tattribwixxi lill-Istati 
Membri r-responsabbiltà li jaddottaw il-provvedimenti kollha tad-Dritt intern neċessarji għall-
attwazzjoni tal-atti ġuridikament vinkolanti tal-Unjoni.
 Konformement ma’ din l-eċċezzjoni, fejn ikunu neċessarji l-kondizzjonijiet uniformi ta’ 
eżekuzzjoni tal-atti ġuridikament vinkolanti tal-Unjoni, tali atti jikkonferixxu kompetenzi ta’ 
eżekuzzjoni lill-Kummissjoni2, soġġett għall-"modalitajiet ta’ kontroll min-naħa tal-Istati 
Membri"3.   Skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, il-Parlament issa huwa koresponsabbli 
mid-definizzjoni tal-modalitajiet ta' kontroll.
Ir-Rapporteur jilqa’ l-proposta fil-prinċipju u jidentifika f’dan l-abbozz tar-rapport bosta 
aspetti li jidhrulu ta' importanza kruċjali għall-Parlament u li jeħtieġ li jkunu indirizzati fit-test 
leġiżlattiv. 

Fl-ewwel lok, jeħtieġ li jiġi ppreċiżat li l-adattament awtomatiku tal-proċeduri ta’ 
komitoloġija eżistenti, hekk kif propost mill-Kummissjoni fl-Artikolu 10, huwa biss reġim 
tranżitorju li ma jippreġudikax adattament suċċessiv permezz tal-proċedura leġiżlattiva li 
tieħu inkunsiderazzjoni kull każ singolu. Għal raġunijiet prattiċi u biex tkun issalvagwardata 
ċ-ċertezza ġuridika, tali adattament għandu jsir mhux aktar tard minn ċertu perijodu ta’ żmien, 
b’dimostrazzjoni tal-impenn min-naħa tal-istituzzjonijiet kollha koinvolti biex jittrasformaw 
f'realtà l-qafas ġuridiku tal-UE skont ma hemm previst fit-Trattat ta' Liżbona (cfr. emendi 3, 4, 
9, 10 uy 11).

Fit-tieni lok, ir-Rapporteur jattribwixxi importanza kbira għall-obbligu li jkunu infurmati l-
Parlament u l-Kunsill. Ladarba jispetta lil-legiżlatur jiddeċidi jekk jirrikorrix għall-atti 
delegati u/jew ta’ implimentazzjoni, u li jistabbilixi l-modalitajiet ta’ kontroll applikabbli fiż-
żewġ reġimi (inkwantu jirrigwarda l-atti ta’ implimentazzjoni fil-proposta li qiegħda tiġi hawn 
ikkunsidrata), il-Parlament u l-Kunsill jeħtieġ li jkun infurmati mill-Kummissjoni dwar il-
modalitajiet li bihom din tal-aħħar beħsiebha teżerċita l-kompetenzi li ġew ikkonferiti lilha. L-
abbozzi tal-atti ta' implimentazzjoni (inklużi l-verżjonijiet suċċessivi meta l-ewwel abbozz 
ikun ġie mmodifikat) għandhom għalhekk ikunu trażmessi attivament lill-Parlament u lill-
Kunsill (ara Emenda 7). Din ikun jippermetti lill-koleġiżlaturi li jirreaġixxu mill-aktar fis 
possibbli kulmeta wieħed minnhom jirritjeni li miżura ta' implimentazzjoni teċċedi l-poteri 
konferiti lill-Kummissjoni f’att ta’ bażi. Għall-Kummissjoni għalhekk għandu jkun hemm l-
obbligu li tinforma lil-Leġiżlatur dwar l-azzjoni li beħsiebha tieħu konformement mal-
indikazzjoni tal-Parlament u tal-Kunsill, flimkien mal-obbligu li tiddikjara l-motivazzjonijiet 
li jwasslu għall-kors tagħha ta’ azzjoni  (cfr. emendi 2 u 8).

                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0127, A7-0110/2010
2 F’ċerti każijiet eċċezzjonali (Artikoli 24 u 26 UE), tali poteri jistgħu jiġu konferiti mill-Kunsill.
3 Artikolu 291(1), (2) u (3) TFUE
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Fit-tielet lok, ir-Rapporteur jixtieq jippreċiża f’liema sens il-kriterji li jiddeterminaw l-għażla 
tal-proċedura ta’ eżami jew tal-proċedura konsultattiva huma kkunsidrati "vinkolanti” għal-
leġiżlatura (cfr. emenda 1). 

Ir-Rapporteur jixtieq jissottolinja l-formulazzjoni tat-Trattat u d-diskrezzjoni pertinenti għar-
rwol tal-Leġiżlatur fl-identifikazzjoni ta’ jekk il-kondizzjonijiet ikunux rispettati. Barra minn 
hekk, ir-Regolament għandu jirrikonoxxi jekk xi atti ta’ implimentazzjoni jistgħux ikollhom 
karattru mhux vinkolanti (cfr. emenda 5).

Fl-aħħar nett, l-abbozz ta’ rapport jaffronta l-kwestjoni tal-effetti fuq il-Kummissjoni tan-
nuqqas ta’ opinjoni tal-kumitat (cfr. emenda 6).


