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Emenda 7
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Ir-Regolament (UE) Nru 1176/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Novembru 2011 dwar il-prevenzjoni u l-
korrezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi1
jistabbilixxi mekkaniżmu ta' twissija biex 
jiffaċilita l-identifikazzjoni bikrija u l-
monitoraġġ tal-iżbilanċi. Skont dan il-
mekkaniżmu, il-Kummissjoni hija 
meħtieġa tħejji Rapport annwali dwar il-
Mekkaniżmu ta' Twissija (AMR) li jinkludi 
valutazzjoni ekonomika u finanzjarja ta' 
kwalità u tidentifika l-Istati Membri li tqis 
li jistgħu jiġu affettwati, jew ikunu fir-
riskju li jiġu affettwati mill-iżbilanċi.

(1) Ir-Regolament (UE) Nru 1176/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 
Novembru 2011 dwar il-prevenzjoni u l-
korrezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi1
(MIP) jistabbilixxi mekkaniżmu ta' twissija 
biex jiffaċilita l-identifikazzjoni bikrija u l-
monitoraġġ tal-iżbilanċi. Skont dan il-
mekkaniżmu, il-Kummissjoni hija 
meħtieġa tħejji Rapport annwali dwar il-
Mekkaniżmu ta' Twissija (AMR) li jinkludi 
valutazzjoni ekonomika u finanzjarja ta' 
kwalità u tidentifika l-Istati Membri li tqis 
li jistgħu jiġu affettwati, jew ikunu fir-
riskju li jiġu affettwati mill-iżbilanċi.

__________________ __________________
1 ĠU L 306, 23.11.11, p.25. 1 ĠU L 306, 23.11.2011, p. 25.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Punt dwar it-tfassil għall-iċċarar tal-akronimu.

Emenda 8
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Id-dejta statistika affidabbli hija l-bażi 
għas-sorveljanza effettiva tal-iżbilanċi 
makroekonomiċi. Biex tiġi ggarantita 
statistika soda u indipendenti, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw l-
indipendenza professjonali tal-awtoritajiet 

(3) Id-dejta statistika affidabbli, profonda, 
preċiża u utli hija l-bażi għas-sorveljanza 
effettiva tal-iżbilanċi makroekonomiċi. 
Biex tiġi ggarantita statistika soda u 
indipendenti, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw l-indipendenza professjonali tal-
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nazzjonali tal-istatistika, li għandha tkun 
konsistenti mal-kodiċi ta' prattika tal-
istatistika Ewropea kif stipulat fir-
Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta’ Marzu 2009 dwar l-Istatistika 
Ewropea.

awtoritajiet nazzjonali tal-istatistika, li 
għandha tkun konsistenti mal-kodiċi ta'
prattika tal-istatistika Ewropea kif stipulat 
fir-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta’ Marzu 2009 dwar l-Istatistika 
Ewropea.

__________________ __________________

3 ĠU L 87, 31.03.09, p. 164. 3ĠU L 61, 31.03.09, p. 164.

Or. pl

Emenda 9
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Id-dejta statistika affidabbli hija l-bażi
għas-sorveljanza effettiva tal-iżbilanċi 
makroekonomiċi. Biex tiġi ggarantita 
statistika soda u indipendenti, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw l-
indipendenza professjonali tal-awtoritajiet 
nazzjonali tal-istatistika, li għandha tkun 
konsistenti mal-kodiċi ta' prattika tal-
istatistika Ewropea kif stipulat fir-
Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ 
Marzu 2009 dwar l-Istatistika Ewropea3.

(3) Id-dejta statistika affidabbli hija 
essenzjali għas-sorveljanza effettiva tal-
iżbilanċi makroekonomiċi. Biex tiġi 
ggarantita statistika soda u indipendenti, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw l-
indipendenza professjonali tal-awtoritajiet 
nazzjonali tal-istatistika, li għandha tkun 
konsistenti mal-kodiċi ta' prattika tal-
istatistika Ewropea kif stipulat fir-
Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ 
Marzu 2009 dwar l-Istatistika Ewropea3.

__________________ __________________
3 ĠU L 87, 31.03.09, p. 164. 3 ĠU L 87, 31.3.2009, p. 164.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-istatistika mhijiex l-uniku sors ta' informazzjoni.
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Emenda 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Jeħtieġ li l-Kummissjoni tkompli 
tindirizza l-bżonn ta’ informazzjoni 
statistika affidabbli li tippermetti lill-
politiki tal-Unjoni jirreaġixxu aħjar għar-
realtajiet ekonomiċi, soċjali u territorjali 
fil-livell reġjonali.

Or. en

Emenda 11
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Għandha tiġi stabbilita proċedura 
affidabbli għall-kumpilazzjoni, il-
monitoraġġ u r-rilaxx tad-dejta rilevanti 
għall-proċedura ta' żbilanċi 
makroekonomiċi (minn hawn 'il quddiem 
imsejħa "dejta rilevanti għall-MIP") kif 
ukoll bħala titjib kontinwu tal-
informazzjoni statistika sottostanti 
f'konformità mal-oqfsa ta' mmaniġġjar tal-
kwalità tal-Kummissjoni għall-istatistika 
Ewropea4. Il-Grupp ta' Diretturi tal-
Istatistika Makroekonomika (DMES), 
stabbilit mill-Kummissjoni, huwa l-grupp 
xieraq ta' esperti biex jipprovdi lill-
Kummissjoni (Eurostat) bl-għajnuna 
meħtieġa għall-applikazzjoni ta' proċedura 
b'saħħitha ta' monitoraġġ tal-kwalità tad-
dejta rilevanti għall-MIP.

(5) Għandha tiġi stabbilita proċedura 
affidabbli għall-ġbir, għall-kumpilazzjoni, 
il-monitoraġġ u r-rilaxx tad-dejta rilevanti 
għall-proċedura ta' żbilanċi 
makroekonomiċi (minn hawn 'il quddiem 
imsejħa "dejta rilevanti għall-MIP") kif 
ukoll bħala titjib kontinwu tal-
informazzjoni statistika sottostanti 
f'konformità mal-oqfsa ta' mmaniġġjar tal-
kwalità tal-Kummissjoni għall-istatistika 
Ewropea4. Il-Grupp ta' Diretturi tal-
Istatistika Makroekonomika (DMES), 
stabbilit mill-Kummissjoni u li jinkludi 
fost il-membri tiegħu esperti mill-Kumitat 
tas-Sistema Statistika Ewropea u mis-
Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali, 
huwa l-grupp xieraq ta' esperti biex 
jipprovdi lill-Kummissjoni (Eurostat) bl-
għajnuna meħtieġa għall-applikazzjoni ta' 
proċedura b'saħħitha ta' monitoraġġ tal-
kwalità tad-dejta rilevanti għall-MIP.
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__________________ __________________
4 COM(2005)217 finali u COM(2011)211 
finali.

4COM(2005)217 finali u COM(2011)211 
finali. 

Or. pl

Emenda 12
Oldřich Vlasák

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Huwa essenzjali li l-produzzjoni 
statistika neċessarja għall-prestazzjoni tal-
attivitajiet tal-Unjoni tkun ibbażata biss fuq 
dejta affidabbli. Fil-produzzjoni ta' dejta 
rilevanti għall-MIP, li hija element 
essenzjali għall-identifikazzjoni ta' żbilanċi 
makroekonomiċi kif ukoll għall-
prevenzjoni u l-korrezzjoni ta' żbilanċi 
makroekonomiċi eċċessivi fl-Unjoni, id-
dejta mhux affidabbli jista' jkollha impatt 
sinifikanti fuq l-interessi tal-Unjoni. Sabiex 
tiġi żgurata l-prestazzjoni tajba tal-
proċedura tal-iżbilanċi makroekonomiċi, 
huwa neċessarju li jiġu adottati miżuri 
addizzjonali biex isaħħu l-effettività tal-
produzzjoni, tal-forniment u tal-
monitoraġġ tal-kwalità tad-dejta rilevanti 
għall-MIP. Dawn il-miżuri għandhom 
isaħħu l-kredibbiltà tal-informzzjoni 
statistika sottostanti kif ukoll il-forniment u 
l-monitoraġġ tal-kwalità tad-dejta rilevanti 
għall-MIP. Sabiex tiġi evitata r-
rappreżentanza ħażina, kemm b'mod 
intenzjonat jew b'negliġenza serja, tad-
dejta rilevanti għall-MIP, għandu jiġi 
stabbilit mekkaniżmu ta' sanzjonijiet, li 
jservi wkoll biex jiżgura d-diliġenza 
dovuta fil-produzzjoni tad-dejta rilevanti 
għall-MIP.

(6) Huwa essenzjali li l-produzzjoni 
statistika neċessarja għall-prestazzjoni tal-
attivitajiet tal-Unjoni tkun ibbażata biss fuq 
dejta affidabbli. Fil-produzzjoni ta' dejta 
rilevanti għall-MIP, li hija element 
essenzjali għall-identifikazzjoni ta' żbilanċi 
makroekonomiċi kif ukoll għall-
prevenzjoni u l-korrezzjoni ta' żbilanċi 
makroekonomiċi eċċessivi fl-Unjoni, id-
dejta mhux affidabbli jista' jkollha impatt 
sinifikanti fuq l-interessi tal-Unjoni. Sabiex 
tiġi żgurata l-prestazzjoni tajba tal-
proċedura tal-iżbilanċi makroekonomiċi, 
huwa neċessarju li jiġu adottati miżuri 
addizzjonali biex isaħħu l-effettività tal-
produzzjoni, tal-forniment u tal-
monitoraġġ tal-kwalità tad-dejta rilevanti 
għall-MIP. Dawn il-miżuri għandhom 
isaħħu l-kredibbiltà tal-informzzjoni 
statistika sottostanti kif ukoll il-forniment u 
l-monitoraġġ tal-kwalità tad-dejta rilevanti 
għall-MIP.

Or. en
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Emenda 13
Oldřich Vlasák

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Huwa essenzjali li l-produzzjoni 
statistika neċessarja għall-prestazzjoni tal-
attivitajiet tal-Unjoni tkun ibbażata biss fuq 
dejta affidabbli. Fil-produzzjoni ta' dejta 
rilevanti għall-MIP, li hija element 
essenzjali għall-identifikazzjoni ta' żbilanċi 
makroekonomiċi kif ukoll għall-
prevenzjoni u l-korrezzjoni ta' żbilanċi 
makroekonomiċi eċċessivi fl-Unjoni, id-
dejta mhux affidabbli jista' jkollha impatt 
sinifikanti fuq l-interessi tal-Unjoni. Sabiex 
tiġi żgurata l-prestazzjoni tajba tal-
proċedura tal-iżbilanċi makroekonomiċi, 
huwa neċessarju li jiġu adottati miżuri 
addizzjonali biex isaħħu l-effettività tal-
produzzjoni, tal-forniment u tal-
monitoraġġ tal-kwalità tad-dejta rilevanti 
għall-MIP. Dawn il-miżuri għandhom 
isaħħu l-kredibbiltà tal-informzzjoni 
statistika sottostanti kif ukoll il-forniment u 
l-monitoraġġ tal-kwalità tad-dejta rilevanti 
għall-MIP. Sabiex tiġi evitata r-
rappreżentanza ħażina, kemm b'mod 
intenzjonat jew b'negliġenza serja, tad-
dejta rilevanti għall-MIP, għandu jiġi 
stabbilit mekkaniżmu ta' sanzjonijiet, li 
jservi wkoll biex jiżgura d-diliġenza dovuta 
fil-produzzjoni tad-dejta rilevanti għall-
MIP.

(6) Huwa essenzjali li l-produzzjoni 
statistika neċessarja għall-prestazzjoni tal-
attivitajiet tal-Unjoni tkun ibbażata biss fuq 
dejta affidabbli. Fil-produzzjoni ta' dejta 
rilevanti għall-MIP, li hija element 
essenzjali għall-identifikazzjoni ta' żbilanċi 
makroekonomiċi kif ukoll għall-
prevenzjoni u l-korrezzjoni ta' żbilanċi 
makroekonomiċi eċċessivi fl-Unjoni, id-
dejta mhux affidabbli jista' jkollha impatt 
sinifikanti fuq l-interessi tal-Unjoni. Sabiex 
tiġi żgurata l-prestazzjoni tajba tal-
proċedura tal-iżbilanċi makroekonomiċi, 
huwa neċessarju li jiġu adottati miżuri 
addizzjonali biex isaħħu l-effettività tal-
produzzjoni, tal-forniment u tal-
monitoraġġ tal-kwalità tad-dejta rilevanti 
għall-MIP. Dawn il-miżuri għandhom 
isaħħu l-kredibbiltà tal-informzzjoni 
statistika sottostanti kif ukoll il-forniment u 
l-monitoraġġ tal-kwalità tad-dejta rilevanti 
għall-MIP. Sabiex tiġi evitata r-
rappreżentanza ħażina, kemm b'mod 
intenzjonat jew b'negliġenza serja, tad-
dejta rilevanti għall-MIP, għandu jiġi 
stabbilit mekkaniżmu ta' sanzjonijiet 
applikati lill-Istati Membri taż-żona tal-
euro, li jservi wkoll biex jiżgura d-
diliġenza dovuta fil-produzzjoni tad-dejta 
rilevanti għall-MIP.

Or. en

Emenda 14
Oldřich Vlasák
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Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Biex jiġu ssupplimentati r-regoli dwar 
il-kalkolu tal-multi fir-rigward tal-
manipulazzjoni tal-istatistika kif ukoll ir-
regoli dwar il-proċedura li għandha 
ssegwi l-Kummissjoni għall-
investigazzjoni tat-tali azzjonijiet, is-
setgħa li jiġu adottati atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea ("it-
Trattat") għandha tiġi delegata lill-
Kummissjoni fir-rigward ta’ kriterji 
ddettaljati għall-istabbiliment tal-ammont 
tal-multa u għat-twettiq tal-
investigazzjonijiet tal-Kummissjoni. Huwa 
importanti ħafna li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol 
ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell ta’ 
esperti. Meta tħejji u tfassal l-atti 
ddelegati, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li ssir trażmissjoni simultanja, fil-
ħin, u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

imħassar

Or. en

Emenda 15
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Għandhom jiġu stabbiliti kooperazzjoni 
mill-qrib u djalogu kontinwu bejn il-
Kummissjoni u l-awtoritajiet tal-Istati 
Membri għall-Istatistika sabiex jiżguraw il-
kwalità tad-dejta rilevanti għall-MIP 
rrappurtata mill-Istati Membri u l-
informazzjoni statistika sottostanti.

(8) Għandhom jiġu stabbiliti kooperazzjoni 
mill-qrib u djalogu kontinwu bejn il-
Kummissjoni u l-awtoritajiet tal-Istati 
Membri għall-Istatistika sabiex jiżguraw il-
kwalità u l-preċiżjoni tad-dejta rilevanti 
għall-MIP rrappurtata mill-Istati Membri u 
l-informazzjoni statistika sottostanti. L-
iskop tad-dejta marbuta mal-MIP għandu 
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jkun definit b'mod preċiż. 

Or. pl

Emenda 16
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) It-twaqqif ta' qafas legali għall-
'Impenji dwar il-Fiduċja fl-Istatistika' 
għandu jitħeġġeġ. Il-konformità mar-
regola tal-kunfidenzjalità tad-data fl-SSE 
(is-Sistema Statistika Ewropea), kif ukoll 
mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, se tgħin 
biex tkabbar il-fiduċja fl-aġenziji tal-
istatistika.

Or. en

Emenda 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Biex tiġi żgurata dejta profonda, 
preċiża u ta' kwalità għolja, għandha 
titwaqqaf sistema għar-riċerka tal-
proċessi soċjoekonomiċi li jseħħu fir-
reġjuni transkonfinali, u għandha 
titfassal statistika għall-makroreġjuni 
sabiex tinkiseb idea ekonomika affidabbli, 
kompluta u preċiża tal-iżvilupp reġjonali 
u makroreġjonali kemm fiż-żoni urbani 
kif ukoll f'dawk rurali.

Or. pl



PE524.765v01-00 10/27 AM\1012238MT.doc

MT

Emenda 18
Ivars Godmanis

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) L-implimentazzjoni tal-Fondi 
Ewropej Strutturali u ta' Investiment, 
hija, skont ir-Regolament (UE) Nru 
.../2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet 
komuni dwar il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali 
Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali 
u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew 
koperti mill-Qafas Strateġiku Komuni u li 
jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali 
dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-
Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew 
għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li 
jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1083/2006 , b'rabta ma' governanza 
ekonomika fis-sod u l-proċedura dwar l-
iżbilanċi makroekonomiċi fost l-oħrajn.

Or. en

Emenda 19
Ivars Godmanis

Proposta għal regolament
Premessa 12b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) B'mod partikolari, l-Artikolu 23(1) 
tar-Regolament (UE) Nru .../2013 
jipprevedi li l-Kummissjoni tista' titlob lil 
Stat Membru jirrevedi u jipproponi 
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emendi għall-Ftehim ta' sħubija tiegħu u 
l-programmi rilevanti, meta dan ikun 
meħtieġ bħala appoġġ għall-
implimentazzjoni tar-
Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill 
rilevanti indirizzati lill-Istat Membru 
kkonċernat u adottati bi qbil mal-Artikoli 
7(2) jew 8(2) tar-Regolament (UE) Nru 
1176/2011 dwar il-prevenzjoni u l-
korrezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi, 
sakemm dawn l-emendi jitqiesu bħala 
neċessarji biex jiġu korretti l-iżbilanċi 
makroekonomiċi.

Or. en

Emenda 20
Ivars Godmanis

Proposta għal regolament
Premessa 12c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12c) L-Artikolu 23(9) u l-Anness III tar-
Regolament (UE) Nru .../2013 jipprevedi 
wkoll li l-Kummissjoni għandha tagħmel 
proposta lill-Kunsill biex jissospendi parti 
mill-impenji u ħlasijiet, jew kollha kemm 
huma, għall-programmi ta' Stat Membru 
li għalih il-Kunsill jadotta żewġ 
rakkomandazzjonijiet suċċessivi fl-istess 
proċedura dwar l-iżbilanċ, bi qbil mal-
Artikolu 8(3) jew l-Artikolu 10(4) tar-
Regolament (UE) Nru 1176/2011 dwar il-
prevenzjoni u l-korrezzjoni tal-iżbilanċi 
makroekonomiċi.

Or. en

Emenda 21
Ivars Godmanis
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Proposta għal regolament
Premessa 12d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12d) Madankollu, is-sospensjoni tal-
fondi tiskatta bil-proċedura tal-iżbilanċi 
makroekonomiċi għandha titħalla għall-
aħħar u għandha tqis l-analiżi fil-fond 
tal-indikaturi tal-qgħad, tal-faqar u tal-
kontrazzjoni tal-PGD. 

Or. en

Emenda 22
Ivars Godmanis

Proposta għal regolament
Premessa 12e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12e) Għall-finijiet ta' effikaċja, dan ir-
Regolament għandu jkopri d-dejta 
statistika kollha meħtieġa fl-ambitu tal-
proċedura dwar l-iżbilanċi 
makroekonomiċi.

Or. en

Emenda 23
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistipula r-regoli 
dwar il-forniment u l-monitoraġġ tal-
kwalità tad-dejta statistika li huma 
kumpilati u trażmessi għall-għan tal-
proċeduri għall-identifikazzjoni tal-
iżbilanċi makroekonomiċi kif ukoll il-

1. Dan ir-Regolament jistipula r-regoli 
dwar il-forniment u l-monitoraġġ tad-dejta, 
inkluż tal-kwalità tad-dejta statistika li 
huma kumpilati u trażmessi għall-għan tal-
proċeduri għall-identifikazzjoni tal-
iżbilanċi makroekonomiċi kif ukoll il-
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prevenzjoni u l-korrezzjoni tal-iżbilanċi 
makroekonomiċi eċċessivi fl-Unjoni, 
stabbiliti skont l-Artikoli 3 sa 11 tar-
Regolament (UE) Nru 1176/2011 (minn 
hawn 'il quddiem imsejħa dejta rilevanti 
għall-MIP).

prevenzjoni u l-korrezzjoni tal-iżbilanċi 
makroekonomiċi eċċessivi fl-Unjoni, 
stabbiliti skont l-Artikoli 3 sa 11 tar-
Regolament (UE) Nru 1176/2011 (minn 
hawn 'il quddiem imsejħa dejta rilevanti 
għall-MIP).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-istatistika hija essenzjali, mhijiex l-uniku sors ta' dejta utli għas-sejba, il-
prevenzjoni u l-korrezzjoni ta' żbilanċi makroekonomiċi. 

Emenda 24
Jean-Pierre Audy

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Data rilevanti għall-MIP għandha 
tkun is-suġġett ta' ċertifikat maħruġ mill-
istituzzjoni ogħla ta' verifika tal-Istat 
Membru kkonċernat fir-rigward tal-
kwalità tal-informazzjoni li din tipprovdi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Qed jiġi propost li l-istituzzjonijiet ogħla nazzjonali ta' verifika, minħabba l-istejtus 
indipendenti tagħhom, jintalbu b'mod separat biex joħorġu ċertifikat fir-rigward tal-kwalità 
tal-informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri.

Emenda 25
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull sena, il-Kummissjoni għandha 3. Kull sena, il-Kummissjoni għandha 
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tindika lill-Istati Membri l-iskeda ta' żmien 
tar-Rapport annwali dwar il-Mekkaniżmu 
ta' Twissija stabbilita mill-Artikolu 3 tar-
Regolament (UE) Nru 1176/2011. Skont 
din l-iskeda ta' żmien u l-iskadenzi u l-
kalendarji msemmija fil-paragrafu 2, il-
Kummissjoni għandha wkoll tiddeċiedi u 
tikkomunika lill-Istati Membri data ta' 
skadenza għat-trażmissjoni, min-naħa 
tagħhom, tad-dejta kollha rilevanti għall-
MIP li tkun l-aktar aġġornata.

tindika lill-Istati Membri l-iskeda ta' żmien 
tar-Rapport annwali dwar il-Mekkaniżmu 
ta' Twissija stabbilita mill-Artikolu 3 tar-
Regolament (UE) Nru 1176/2011. Skont 
din l-iskeda ta' żmien u l-iskadenzi u l-
kalendarji msemmija fil-paragrafu 2, il-
Kummissjoni għandha wkoll tiddeċiedi u 
tikkomunika lill-Istati Membri data ta' 
skadenza għat-trażmissjoni, min-naħa 
tagħhom, tad-dejta kollha rilevanti għall-
MIP li tkun l-aktar aġġornata u tiddeċiedi 
dwar il-proċedura sħiħa għat-trażmissjoni 
ta' din id-data.

Or. pl

Emenda 26
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' 
implimentazzjoni bil-għan li jiddefinixxu l-
modalitajiet, l-istruttura u l-perjodiċità tar-
rapporti ta' kwalità. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 14(2).

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
ddelegati bil-għan li jiddefinixxu l-
modalitajiet, l-istruttura u l-perjodiċità tar-
rapporti ta' kwalità. Dawk l-atti ddelegati
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 12.

Or. fr

Emenda 27
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. F'każ ta' dubju dwar l-implimentazzjoni 1. F'każ ta' dubju dwar l-implimentazzjoni 



AM\1012238MT.doc 15/27 PE524.765v01-00

MT

korretta tar-regoli li jirregolaw il-
kompilazzjoni u t-trażmissjoni tad-dejta 
rilevanti għall-MIP, l-Istati Membri 
kkonċernati għandhom jitolbu kjarifika 
mill-Kummissjoni (Eurostat). Il-
Kummissjoni għandha minnufih teżamina 
l-kwistjoni u tikkomunika l-kjarifika 
tagħha lill-Istat Membru kkonċernat, lill-
grupp ta' esperti dwar l-istatistika 
makroekonomika stabbilit mill-
Kummissjoni, lill-Istati Membri l-oħra u 
lill-pubbliku.

korretta tar-regoli li jirregolaw il-
kompilazzjoni u t-trażmissjoni tad-dejta 
rilevanti għall-MIP, l-Istati Membri 
kkonċernati għandhom jitolbu kjarifika 
mill-Kummissjoni (Eurostat). Il-
Kummissjoni għandha minnufih teżamina 
l-kwistjoni u tikkomunika l-kjarifika 
tagħha lill-Istat Membru kkonċernat, lill-
grupp ta' esperti dwar l-istatistika 
makroekonomika stabbilit mill-
Kummissjoni, lill-esperti mill-Kumitat tas-
Sistema Ewropea tal-Istatistika u s-
Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali, lill-
Istati Membri l-oħra u lill-pubbliku.

Or. pl

Emenda 28
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
l-inventarji u jibgħatuhom lill-
Kummissjoni (Eurostat) sa mhux aktar tard 
minn […][disa' xhur wara l-adozzjoni ta' 
dan ir-Regolament- id-data eżatta għandha 
tiddaħħal mill-Uffiċċju tal-
Pubblikazzjonijiet hekk kif jiġi 
ppubblikat]. Il-Kummissjoni għandha 
tadotta atti ta' implimentazzjoni bil-għan li 
jiddefinixxu l-istruttura u l-modalitajiet 
għall-aġġornament ta' dawn l-inventarji sa 
[…][sitt xhur wara l-adozzjoni ta' dan ir-
Regolament- id-data eżatta għandha 
tiddaħħal mill-Uffiċċju tal-
Pubblikazzjonijiet hekk kif jiġi 
ppubblikat]. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 14(2).

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
l-inventarji u jibgħatuhom lill-
Kummissjoni (Eurostat) sa mhux aktar tard 
minn […][disa' xhur wara l-adozzjoni ta' 
dan ir-Regolament- id-data eżatta għandha 
tiddaħħal mill-Uffiċċju tal-
Pubblikazzjonijiet hekk kif jiġi 
ppubblikat]. Il-Kummissjoni għandha 
tadotta atti ddelegati bil-għan li 
jiddefinixxu l-istruttura u l-modalitajiet 
għall-aġġornament ta' dawn l-inventarji sa 
[…][sitt xhur wara l-adozzjoni ta' dan ir-
Regolament- id-data eżatta għandha 
tiddaħħal mill-Uffiċċju tal-
Pubblikazzjonijiet hekk kif jiġi 
ppubblikat]. Dawk l-atti ddelegati
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 12.

Or. fr
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Emenda 29
Dimitar Stoyanov

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jippubblikaw 
l-inventarji tagħhom.

3. L-Istati Membri għandhom jippubblikaw 
l-inventarji tagħhom fi żmien xahar mit-
tressiq lill-Kummissjoni.

Or. bg

Ġustifikazzjoni

Sabiex tittejjeb il-provvista ta' informazzjoni, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fi żmien 
xahar mit-tressiq tal-inventorji ta' sorsi lill-Kummissjoni, dawn ikunu disponibbli għall-
pubbliku.

Emenda 30
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni (Eurostat) għandha 
tirraporta lill-Kumitat tal-Politika 
Ekonomika stabbilit bid-Deċiżjoni tal-
Kunsill 74/122/KEE7 dwar is-sejbien ta' 
dawn il-missjonijiet, inklużi kwalunkwe 
kummenti dwar dan is-sejbien li jkunu saru 
mill-Istat Membru kkonċernat. Wara li jiġu 
trażmessi lill-Kumitat tal-Politika 
Ekonomika, dawn ir-rapporti, flimkien 
mal-kummenti li jkunu saru mill-Istat 
Membru kkonċernat, għandhom ikunu 
disponibbli għall-pubbliku, mingħajr 
peġudizzju għad-dispożizzjonijiet li 
jikkonċernaw il-kunfidenzjalità statistika 
fir-Regolament (KE) Nru 223/2009.

3. Il-Kummissjoni (Eurostat) għandha 
tirraporta lill-Kumitat tal-Politika 
Ekonomika stabbilit bid-Deċiżjoni tal-
Kunsill 74/122/KEE7 u lill-Parlament 
Ewropew dwar is-sejbien ta' dawn il-
missjonijiet, inklużi kwalunkwe kummenti 
dwar dan is-sejbien li jkunu saru mill-Istat 
Membru kkonċernat. Wara li jiġu trażmessi 
lill-Kumitat tal-Politika Ekonomika u lill-
Parlament Ewropew, dawn ir-rapporti, 
flimkien mal-kummenti li jkunu saru mill-
Istat Membru kkonċernat, għandhom ikunu 
disponibbli għall-pubbliku, mingħajr 
peġudizzju għad-dispożizzjonijiet li 
jikkonċernaw il-kunfidenzjalità statistika 
fir-Regolament (KE) Nru 223/2009.

______________ _______________
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7 ĠU L 63, 05.03.74, p. 21. 7 ĠU L 63, 5.3.1974, p. 21.

Or. fr

Emenda 31
Dimitar Stoyanov

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni (Eurostat) għandha 
tistipula r-regoli u l-proċeduri relatati mal-
għażla tal-esperti, billi titqies distribuzzjoni 
xierqa ta’ esperti fl-Istati Membri kollha u 
rotazzjoni xierqa ta’ esperti bejn l-Istati 
Membri, l-arranġamenti ta’ xogħolhom u 
d-dettalji finanzjarji. Il-Kummissjoni 
(Eurostat) għandha taqsam mal-Istati 
Membri l-ispiża totali mġarrba mill-Istati 
Membri għall-għajnuna mill-esperti 
nazzjonali tagħhom.

5. Il-Kummissjoni (Eurostat) għandha 
tistipula r-regoli u l-proċeduri relatati mal-
għażla tal-esperti meħtieġa biex tiġi 
żgurata distribuzzjoni xierqa ta’ esperti fl-
Istati Membri kollha u rotazzjoni xierqa u 
f'waqtha ta’ esperti bejn l-Istati Membri, l-
arranġamenti ta’ xogħolhom u d-dettalji 
finanzjarji. Il-Kummissjoni (Eurostat) 
għandha taqsam mal-Istati Membri l-ispiża 
totali mġarrba mill-Istati Membri għall-
għajnuna mill-esperti nazzjonali tagħhom.

Or. bg

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat li l-opinjonijiet esperti pprovduti jkunu oġġettivi, jeħtieġ li jiġu żgurati l-
għażla ġusta, it-tqassim u l-ħin tar-rotazzjoni ta' dawn l-esperti.

Emenda 32
Dimitar Stoyanov

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummisjoni (Eurostat) tista' tesprimi 
riżerva dwar il-kwalità tad-dejta ta' Stat 
Membru rilevanti għall-MIP. Sa mhux 
aktar tard minn tlett ijiem ta’ xogħol qabel 
id-data ppjanata għall-pubblikazzjoni, il-
Kummissjoni (Eurostat) għandha 
tikkomunika lill-Istat Membru kkonċernat 

3. Il-Kummisjoni (Eurostat) tista' tesprimi 
riżerva dwar il-kwalità tad-dejta ta' Stat 
Membru rilevanti għall-MIP. Sa mhux 
aktar tard minn xahar qabel id-data 
ppjanata għall-pubblikazzjoni, il-
Kummissjoni (Eurostat) għandha 
tikkomunika lill-Istat Membru kkonċernat 
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u lill-President tal-Kumitat tal-Politika 
Ekonomika r-riżerva li beħsiebha tesprimi 
u tagħmel pubblika. Jekk il-kwistjoni tiġi 
solvuta wara l-pubblikazzjoni tad-dejta u 
tar-riżerva, l-irtirar tar-riżerva għandu jsir 
b'mod pubbliku eżattament wara.

u lill-President tal-Kumitat tal-Politika 
Ekonomika r-riżerva li beħsiebha tesprimi 
u tagħmel pubblika u, meta ma jkunux 
ittieħdu passi korrettivi mill-Istat Membru 
qabel id-data ta' pubblikazzjoni, għandha 
tippubblika dik ir-riżerva. Jekk il-kwistjoni 
tiġi solvuta wara l-pubblikazzjoni tad-dejta 
u tar-riżerva, l-irtirar tar-riżerva għandu jsir 
b'mod pubbliku eżattament wara.

Or. bg

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jingħataw il-possibilità li jikkoreġu żbalji li jkunu għamlu li 
jikkompromettu l-kwalità tad-data rilevanti għall-MIP qabel ma din id-data tiġi ppubblikata 
uffiċjalment.

Emenda 33
Dimitar Stoyanov

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni (Eurostat) tista’ temenda 
d-dejta trażmessa mill-Istati Membri u 
tipprovdi d-dejta emendata u 
ġustifikazzjoni għall-emenda fejn ikun 
hemm prova li d-data rrappurtata mill-Istati 
Membri mhijiex konformi mar-rekwiżiti 
tal-Artikolu 3(2). Mhux aktar tard minn 
tlett ijiem ta’ xogħol qabel id-data ppjanata 
għall-pubblikazzjoni, il-Kummissjoni 
(Eurostat) għandha tikkomunika lill-Istat 
Membru kkonċernat u lill-President tal-
Kumitat tal-Politika Ekonomika d-dejta 
emendata u l-ġustifikazzjoni għall-emenda.

4. Il-Kummissjoni (Eurostat) tista’ temenda 
d-dejta trażmessa mill-Istati Membri u 
tipprovdi d-dejta emendata u 
ġustifikazzjoni għall-emenda fejn ikun 
hemm prova li d-data rrappurtata mill-Istati 
Membri mhijiex konformi mar-rekwiżiti 
tal-Artikolu 3(2). Mhux aktar tard minn 
għaxart ijiem ta’ xogħol qabel id-data 
ppjanata għall-pubblikazzjoni, il-
Kummissjoni (Eurostat) għandha 
tikkomunika lill-Istat Membru kkonċernat 
u lill-President tal-Kumitat tal-Politika 
Ekonomika d-dejta emendata u l-
ġustifikazzjoni għall-emenda.

Or. bg

Emenda 34
Oldřich Vlasák
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kunsill, fuq proposta tal-
Kummissjoni, jista' jiddeċiedi li jimponi 
multa fuq Stat Membru li intenzjonalment 
jew b'negliġenza serja jagħti 
rappreżentanza ħażina tad-dejta rilevanti 
għall-MIP.

imħassar

Or. en

Emenda 35
Oldřich Vlasák

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kunsill, fuq proposta tal-
Kummissjoni, jista' jiddeċiedi li jimponi 
multa fuq Stat Membru li intenzjonalment 
jew b'negliġenza serja jagħti 
rappreżentanza ħażina tad-dejta rilevanti 
għall-MIP.

1. Il-Kunsill, fuq proposta tal-
Kummissjoni, jista' jiddeċiedi li jimponi 
multa fuq Stat Membru taż-Żona tal-Ewro 
li intenzjonalment jew b'negliġenza serja 
jagħti rappreżentanza ħażina tad-dejta 
rilevanti għall-MIP.

Or. en

Emenda 36
Oldřich Vlasák

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-multa msemmija fil-paragrafu 1 
għandha tkun effettiva, dissważiva u 
proporzjonata għan-natura, is-serjetà u t-
tul tar-rappreżentanza ħażina. L-ammont 
tal-multa ma għandux jaqbeż iż-0.05 % 

imħassar
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tal-PDG tal-Istat Membru kkonċernat.

Or. en

Emenda 37
Nikos Chrysogelos

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-multa msemmija fil-paragrafu 1 
għandha tkun effettiva, dissważiva u 
proporzjonata għan-natura, is-serjetà u t-tul 
tar-rappreżentanza ħażina. L-ammont tal-
multa ma għandux jaqbeż iż-0.05 % tal-
PDG tal-Istat Membru kkonċernat.

2. Il-multa msemmija fil-paragrafu 1 
għandha tkun effettiva, dissważiva u 
proporzjonata għan-natura, is-serjetà u t-tul 
tar-rappreżentanza ħażina. L-ammont tal-
multa ma għandux jaqbeż iż-0.02 % tal-
PDG tal-Istat Membru kkonċernat.

Or. en

Emenda 38
Oldřich Vlasák

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-multa msemmija fil-paragrafu 1 
għandha tkun effettiva, dissważiva u 
proporzjonata għan-natura, is-serjetà u t-tul 
tar-rappreżentanza ħażina. L-ammont tal-
multa ma għandux jaqbeż iż-0.05 % tal-
PDG tal-Istat Membru kkonċernat.

2. Il-multa msemmija fil-paragrafu 1 
għandha tkun effettiva, dissważiva u 
proporzjonata għan-natura, is-serjetà u t-tul 
tar-rappreżentanza ħażina. L-ammont tal-
multa ma għandux jaqbeż iż-0.025 % tal-
PDG tal-Istat Membru kkonċernat.

Or. en

Emenda 39
Nikos Chrysogelos
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri taħt il-proċedura ta' 
sospensjoni tal-Fondi Ewropej, skont il-
paragrafu 5 tal-Artikolu 21 tar-
Regolament (UE) Nru .../2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar 
il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-
Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond 
Marittimu u tas-Sajd Ewropew koperti 
mill-Qafas Strateġiku Komuni u li 
jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali 
dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-
Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew 
għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li 
jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1083/2006, għandhom jingħataw 
miżata iktar baxxa billi jitqies l-iskop tas-
sospensjoni.

Or. en

Emenda 40
Oldřich Vlasák

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista' tagħmel l-
investigazzjonijiet kollha neċessarji biex 
tistabbilixxi l-eżistenza tar-rappreżentanza 
ħażina msemmija fil-paragrafu 1. Din 
tista' tiddeċiedi li tibda investigazzjoni 
meta ssib li hemm indikazzjonijiet serji 
dwar l-eżistenza ta' fatti li jistgħu 
jikkostitwixxu tali rappreżentanza ħażina. 
Fl-investigazzjoni tar-rappreżentanza 

imħassar
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ħażina putattiva, il-Kummissjoni għandha 
tqis kwalunkwe kumment ippreżentat 
mill-Istat Membru kkonċernat. Sabiex 
twettaq il-ħidmiet tagħha, il-Kummissjoni 
tista' titlob lill-Istat Membru biex 
jipprovdi informazzjoni, u tista' twettaq 
spezzjonijiet fuq il-post u taċċessa l-
informazzjoni statistika sottostanti u d-
dokumenti relatati mad-dejta rilevanti 
għall-MIP. Jekk l-Istat Membru 
kkonċernat jeħtieġ awtorizzazzjoni 
ġudizzjarja minn qabel għall-ispezzjonijiet 
fuq il-post, il-Kummissjoni għandha 
tagħmel l-applikazzjonijiet neċessarji.
Meta tlesti l-investigazzjoni tagħha u 
qabel ma tippreżenta kwalunkwe proposta 
lill-Kunsill, il-Kummissjoni għandha 
tagħti lill-Istat Membru kkonċernat l-
opportunità li jsemma' leħnu fir-rigward 
tal-kwistjonijiet taħt investigazzjoni. Il-
Kummissjoni għandha tibbaża kull 
proposta tagħha lill-Kunsill fuq il-fatti 
biss li l-Istat Membru kkonċernat kellu l-
opportunità li jikkummenta dwarhom.
Il-Kummissjoni għandha tirrispetta bis-
sħiħ id-drittijiet għad-difiża tal-Istat 
Membru kkonċernat matul l-
investigazzjonijiet.

Or. en

Emenda 41
Oldřich Vlasák

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 12 li jikkonċernaw:

imħassar

(a) il-kriterji ddettaljati li jistabbilixxu l-
ammont tal-multa msemmija fil-
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paragrafu 1;
(b) ir-regoli ddettaljati li jikkonċernaw il-
proċedura għall-investigazzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 3, il-miżuri 
assoċjati u r-rappurtar dwar l-
investigazzjonijiet;
(c) ir-regoli ddettaljati tal-proċedura 
mmirati biex jiggarantixxu d-drittijiet 
għad-difiża, l-aċċess għall-fajl, ir-
rappreżentanza legali, il-kunfidenzjalità u 
d-dispożizzjonijiet dwar l-iskeda u l-ġbir 
ta' multi msemmija fil-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 42
Oldřich Vlasák

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea għandu jkollha ġuriżdizzjoni 
illimitata għar-reviżjoni tad-deċiżjonijiet li 
permezz tagħhom il-Kunsill jimponi multa 
taħt il-paragrafu 1. Hija tista' tannulla, 
tnaqqas jew iżżid il-multa hekk imposta.

imħassar

Or. en

Emenda 43
Oldřich Vlasák

Proposta għal regolament
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10 imħassar
Is-sanzjonijiet imposti skont l-Artikolu 11 
għandhom ikunu ta' natura 
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amministrattiva.

Or. en

Emenda 44
Oldřich Vlasák

Proposta għal regolament
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11 imħassar
Il-multi miġbura skont l-Artikolu 9 
għandhom jikkostitwixxu dħul ieħor, kif 
imsemmi fl-Artikolu 311 tat-Trattat u 
għandhom jiġu assenjati għall-baġit tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 45
Oldřich Vlasák

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati suġġetta għall-
kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

imħassar

Or. en

Emenda 46
Oldřich Vlasák

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa li tadotta atti ddelegati 
msemmija fl-Artikolu 9(4) għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ 
tliet snin li jibda xahar wara l-adozzjoni 
ta’ dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni 
għandha tfassal rapport fir-rigward tad-
delega tas-setgħa sa mhux aktar tard 
minn disa’ xhur qabel it-tmiem ta’ dak il-
perjodu ta’ tliet snin. Id-delega ta’ setgħa 
għandha tiġi estiża awtomatikament għal 
perjodi ta’ żmien identiċi, sakemm il-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 
joġġezzjonawx għal tali estensjoni sa 
mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-
tmiem ta' kull perjodu.

imħassar

Or. en

Emenda 47
Oldřich Vlasák

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-
Artikolu 9(4) tista’ tiġi revokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Id-deċiżjoni ta’ revoka 
għandha twassal għat-tmiem tad-delega 
ta' setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. 
Din għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-
publikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
aktar tard speċifikata fiha. Ma taffettwax 
il-validità tal-atti ddelegati li jkunu diġà 
fis-seħħ.

imħassar

Or. en



PE524.765v01-00 26/27 AM\1012238MT.doc

MT

Emenda 48
Oldřich Vlasák

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Malli tadotta att iddelegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.

imħassar

Or. en

Emenda 49
Oldřich Vlasák

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att iddelegat adottat skont l-
Artikolu 9(4) għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk l-ebda oġġezzjoni ma tkun ġiet 
espressa jew mill-Parlament Ewropew jew 
mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika 
ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew jew 
lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' 
dak il-perjodu, kemm il-Parlament 
Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu 
infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex 
sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva 
tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

imħassar

Or. en

Emenda 50
Oldřich Vlasák

Proposta għal regolament
Artikolu 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13 imħassar
Għall-miżuri msemmija fl-Artikolu 9, il-
Kunsill għandu jaġixxi mingħajr ma jqis 
il-vot tal-membru tal-Kunsill li 
jirrappreżenta lill-Istat Membru 
kkonċernat.

Or. en


