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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-rieżami tar-Regolament għandu l-għan li jkompli jsaħħaħ ir-rwol tal-UE bħala attur globali 
ewlieni u responsabbli fil-ġlieda kontra l-piena tal-mewt u l-qerda tat-tortura.
L-abbozz ta' opinjoni għandu l-għan li jsaħħaħ id-dispożizzjonijiet dwar is-servizzi anċillari 
marbuta mat-trasferiment ta' oġġetti, kif ukoll dwar it-tranżitu, assistenza teknika u tal-bejgħ 
kummerċjali. Skont il-pożizzjoni espressa ripetutament mill-Parlament, dan għandu l-għan li 
jintroduċi klawsola mmirata tal-użu aħħari sabiex l-Istati Membri jipprojbixxu jew 
jissospendu t-trasferiment ta' oġġetti relatati mas-sigurtà mhux elenkati fl-Anness II u III li, 
b'mod ċar, m'għandhom l-ebda użu prattiku ħlief għall-iskop tal-piena kapitali, it-tortura jew 
trattament ħażin ieħor, jew li hemm raġunijiet raġonevoli biex wieħed jemmen li t-
trasferiment ta' dawn l-elementi jwassal għall-faċilitazzjoni jew għall-kummissjoni dwar l-
eżekuzzjoni ġudizzjarja, it-tortura jew it-trattament ħażin ieħor.
Huwa jipproponi wkoll li jitwaqqaf Grupp għall-Koordinament tat-Tagħmir u li jiġi introdott 
mekkaniżmu ta' rieżami perjodiku u skambju ta' informazzjoni u rappurtar b'mod aktar 
sistematiku sabiex jissaħħu s-sorveljanza u l-implimentazzjoni effiċjenti tar-Regolament.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, 
bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 2 – punt f

Test fis-seħħ Emenda

(aa) Il-punt (f) jinbidel b'dan li ġej:

'(f) “assistenza teknika” tfisser kwalunkwe 
appoġġ tekniku relatat mat-tiswija, l-
iżvilupp, il-manifattura, it-testjar, il-
manutenzjoni, l-armar jew kwalunkwe 
servizz tekniku ieħor, u tista' tieħu forom 
bħal istruzzjoni, pariri, taħriġ, trasmissjoni 
ta' għarfien dwar it-tħaddim jew ħiliet jew 
servizzi ta' konsulenza. L-assistenza 
teknika tinkludi forom verbali ta' assistenza 
u assistenza pprovduta b'mezzi elettroniċi;

'(f) “assistenza teknika” tfisser kwalunkwe 
appoġġ tekniku relatat mat-tiswija, l-
iżvilupp, il-manifattura, it-testjar, il-
manutenzjoni, l-armar, l-użu jew 
kwalunkwe servizz tekniku ieħor, u tista' 
tieħu forom bħal istruzzjoni, pariri, taħriġ, 
trasmissjoni ta' għarfien dwar it-tħaddim 
jew ħiliet jew servizzi ta' konsulenza. L-
assistenza teknika tinkludi forom verbali ta' 
assistenza u assistenza pprovduta b'mezzi 
elettroniċi;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li temenda dispożizzjoni fi ħdan l-att eżistenti – l-Artikolu 2(f) – li ma 
saritx referenza għalih fil-proposta tal-Kummissjoni. L-emenda tfittex li żżid il-kelma "użu" 
biex tiċċara d-definizzjoni ta' assistenza teknika.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt c
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 2 – punt k – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament id-
dispożizzjoni unika ta' servizzi anċillari 
hija eskluża minn din id-definizzjoni. Is-
servizzi anċillari huma t-trasport, is-
servizzi finanzjarji, l-assigurazzjoni jew ir-
riassigurazzjoni jew ir-reklamar jew il-
promozzjoni ġenerali;

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament id-
dispożizzjoni unika ta' servizzi anċillari 
hija inkuża f'din id-definizzjoni. Is-
servizzi anċillari huma t-trasport, is-
servizzi finanzjarji, l-assigurazzjoni jew ir-
riassigurazzjoni jew ir-reklamar jew il-
promozzjoni ġenerali;

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt c
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 2 – punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) “sensar” tfisser kull persuna fiżika jew 
ġuridika jew sħubija residenti jew stabbilita 
fi Stat Membru tal-Unjoni li twettaq is-
servizzi definiti skont il-punt (k), mill-
Unjoni lejn it-territorju ta' pajjiż terz;

(l) “sensar” tfisser kull persuna fiżika jew 
ġuridika jew sħubija residenti jew stabbilita 
fi Stat Membru jew ċittadin ta' Stat 
Membru li jwettaq is-servizzi definiti skont 
il-punt (k);

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandha tiżdied ġustifikazzjoni hawnhekk.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt c
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 2 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) “fornitur tal-assistenza teknika” tfisser 
kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika jew 
sħubija residenti jew stabbilita fi Stat 
Membru tal-Unjoni li tipprovdi l-assistenza 
teknika definita skont il-punt (f), mill-
Unjoni lejn it-territorju ta' pajjiż terz;

(m) “fornitur tal-assistenza teknika” tfisser 
kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika jew 
sħubija residenti jew stabbilita fi Stat 
Membru tal-Unjoni li tipprovdi l-assistenza 
teknika definita skont il-punt (f);

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(2a) L-Artikolu 4(1) jinbidel b'dan li ġej:

1. Kwalunkwe importazzjoni tal-oġġetti 
elenkati fl-Anness II għandha tiġi 
pprojbita, irrispettivament mill-oriġini ta' 
tali oġġetti.

1. Kwalunkwe importazzjoni tal-oġġetti 
elenkati fl-Anness II għandha tiġi 
pprojbita, irrispettivament mill-oriġini ta' 
tali oġġetti.

L-aċċettazzjoni minn persuna, entità jew 
korp fit-territorju doganali tal-Komunità 
tal-assistenza teknika relatata mal-oġġetti 
elenkati fl-Anness II, ipprovduta minn 
pajjiż terz, kemm jekk għal 
konsiderazzjoni kif ukoll jekk le, minn 
persuna, entità jew korp għandha tiġi 

L-aċċettazzjoni minn persuna, entità jew 
korp fit-territorju doganali tal-Komunità 
tal-assistenza teknika relatata mal-oġġetti 
elenkati fl-Anness II, ipprovduta minn 
pajjiż terz, kemm jekk għal 
konsiderazzjoni kif ukoll jekk le, minn 
persuna, entità jew korp għandha tiġi 
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pprojbita. pprojbita.

"It-tranżitu mit-territorju doganali tal-
Unjoni għandu jiġi pprojbit għall-oġġetti 
elenkati fl-Anness II."

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Jiżdied dan l-Artikolu:

"Artikolu 4a

Il-projbizzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni u 
promozzjoni kummerċjali

Il-kummerċjalizzazzjoni u l-promozzjoni 
kummerċjali fi ħdan l-Unjoni minn 
kumpaniji u individwi reġistrati mal-
Unjoni u dawk mhux reġistrati magħha 
għall-iskop tat-trasferiment ta' prodotti 
elenkati fl-Anness II huwa strettament 
ipprojbit. Dawn l-attivitajiet ta' 
kummerċjalizzazzjoni u promozzjoni 
kummerċjali għandhom jinkludu dawk 
magħmula bl-użu ta' sorsi intanġibbli, 
b'mod partikolari l-internet. Servizzi 
anċillari oħra li jinkludu t-trasport, is-
servizzi finanzjarji, l-assigurazzjoni u r-
riassigurazzjoni, huma strettament 
ipprojbiti wkoll.”

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4
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Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal kwalunkwe esportazzjoni tal-oġġetti 
elenkati fl-Anness III, tkun meħtieġa 
awtorizzazzjoni, irrispettivament mill-
oriġini ta' tali oġġetti. Madankollu, l-ebda 
awtorizzazzjoni ma tkun meħtieġa għall-
oġġetti li jgħaddu biss mit-territorju 
doganali tal-Unjoni, jiġifieri dawk li ma 
jkunux assenjati trattament jew użu 
approvat mid-dwana, għajr il-proċedura 
ta' tranżitu estern skont l-Artikolu 91 tar-
Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 2913/92, inkluż il-ħażna ta' oġġetti 
mhux tal-Unjoni f'żona ħielsa mid-dwana 
sottomessa għal kontroll tat-tip I jew 
f'maħżen ħieles.

Għal kwalunkwe esportazzjoni tal-oġġetti 
elenkati fl-Anness III, tkun meħtieġa 
awtorizzazzjoni, irrispettivament mill-
oriġini ta' tali oġġetti. Għandha tinħtieġ 
awtorizzazzjoni għal tranżitu ta' oġġetti 
elenkati fl-Anness III li jgħaddu biss mit-
territorju doganali tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 6
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 7a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Huwa pprojbit li fornitur tal-assistenza 
teknika jipprovdi l-assistenza teknika lil 
kwalunkwe persuna, entità jew korp f'pajjiż 
terz, fir-rigward tal-oġġetti elenkati fl-
Anness III, irrispettivament mill-oriġini ta' 
tali oġġetti, jekk il-fornitur ta' din l-
assistenza jkun jaf jew ikollu raġunijiet 
biex jissuspetta li xi oġġetti jew l-oġġetti 
kollha rilevanti huma jew jistgħu jkunu 
maħsuba biex jintużaw għat-tortura, jew 
għal trattamenti jew pieni krudili, inumani 
jew degradanti oħra f'pajjiż li ma jiffurmax 
parti mit-territorju doganali tal-Unjoni.”

2. Huwa pprojbit li fornitur tal-assistenza 
teknika jipprovdi l-assistenza teknika lil 
kwalunkwe persuna, entità jew korp f'pajjiż 
terz, fir-rigward tal-oġġetti elenkati fl-
Anness III, irrispettivament mill-oriġini ta' 
tali oġġetti, jekk il-fornitur ta' din l-
assistenza jkunx jaf jew ikollux raġunijiet 
biex jissuspetta li xi oġġetti jew l-oġġetti 
kollha rilevanti huma jew jistgħu jkunu 
maħsuba biex jintużaw għat-tortura, jew 
għal trattamenti jew pieni krudili, inumani 
jew degradanti oħra f'pajjiż li ma jiffurmax 
parti mit-territorju doganali tal-Unjoni.” 
Fornitur ta' assistenza teknika għandu 
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wkoll ikun ipprojbit milli jagħti 
istruzzjoni, parir, taħriġ jew jittrasmetti 
tagħrif prattiku jew ħiliet li jistgħu jgħinu 
lill-kummissjoni ta' eżekuzzjoni 
ġudizzjarja, tortura jew trattament ħażin 
ieħor.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 6a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1236/2005
L-Artikolu 7aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Wara l-Artikolu 7a, jiddaħħal l-
Artikolu li ġej:

Artikolu 7aa

Klawsola mmirata tal-użu aħħari

1. Stat Membru għandu jipprojbixxi jew 
jissospendi t-trasferiment ta' oġġett relatat 
mas-sigurtà mhux elenkat fl-Annessi II u 
III li, b'mod ċar, m'għandu l-ebda użu 
prattiku ħlief għall-iskop tal-piena 
kapitali, it-tortura jew trattament ħażin 
ieħor, jew meta jkun hemm raġunijiet 
biex wieħed jemmen li t-trasferiment ta' 
dan l-oġġett iwassal għall-faċilitazzjoni 
tal-kummissjoni ta' eżekuzzjoni 
ġudizzjarja, tortura jew trattament ħażin 
ieħor;

2. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu 
lill-Kummissjoni bi kwalunkwe miżura 
adottata skont il-paragrafu 1 
immedjatament wara l-adozzjoni tagħha u 
għandhom jindikaw ir-raġunijiet preċiżi 
għal din il-miżura.

3. L-Istati Membri għandhom ukoll 
jgħarrfu immedjatament lill-Kummissjoni 
bi kwalunkwe modifika għall-miżuri 
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adottati skont il-paragrafu 1.

4. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-
miżuri mgħarrfa lilha skont il-paragrafi 2 
u 3 fis-serje C tal-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea.

5. Il-Kummissjoni għandha tiddetermina 
jekk dawn l-oġġetti għandhomx jiġu 
miżjuda fl-Anness rilevanti.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 7
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 7b – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għal kwalunkwe esportazzjoni tal-
oġġetti elenkati fl-Anness IIIa, ikun hemm 
bżonn ta' awtorizzazzjoni, irrispettivament 
mill-oriġini ta' tali oġġetti. Madankollu, l-
ebda awtorizzazzjoni ma tkun meħtieġa 
għall-oġġetti li jgħaddu biss mit-territorju 
doganali tal-Unjoni, jiġifieri dawk li ma 
jkunux assenjati trattament jew użu 
approvat mid-dwana, għajr il-proċedura 
ta' tranżitu estern skont l-Artikolu 91 tar-
Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 2913/92, inkluż il-ħażna ta' oġġetti 
mhux tal-Unjoni f'żona ħielsa mid-dwana 
sottomessa għal kontroll tat-tip I jew 
f'maħżen ħieles.

1. Għal kwalunkwe esportazzjoni tal-
oġġetti elenkati fl-Anness IIIa, ikun hemm 
bżonn ta' awtorizzazzjoni, irrispettivament 
mill-oriġini ta' tali oġġetti. Għandha 
tinħtieġ awtorizzazzjoni għal tranżitu ta' 
oġġetti elenkati fl-Anness IIIa li jgħaddu 
biss mit-territorju doganali tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 7
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Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 7d – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Huwa pprojbit li fornitur tal-assistenza 
teknika jipprovdi l-assistenza teknika lil 
kwalunkwe persuna, entità jew korp f'pajjiż 
terz, fir-rigward tal-oġġetti elenkati fl-
Anness IIIa, irrispettivament mill-oriġini ta' 
tali oġġetti, jekk il-fornitur tal-assistenza 
teknika jkun jaf jew ikollu raġunijiet biex 
jissuspetta li xi oġġetti jew l-oġġetti kollha 
rilevanti huma jew jistgħu jkunu maħsuba 
biex jintużaw għall-piena kapitali f'pajjiż li 
ma jiffurmax parti mit-territorju doganali 
tal-Unjoni.”

2. Huwa pprojbit li fornitur tal-assistenza 
teknika jipprovdi l-assistenza teknika lil 
kwalunkwe persuna, entità jew korp f'pajjiż 
terz, fir-rigward tal-oġġetti elenkati fl-
Anness IIIa, irrispettivament mill-oriġini ta' 
tali oġġetti, jekk il-fornitur tal-assistenza 
teknika jkun jaf jew ikollu raġunijiet biex 
jissuspetta li xi oġġetti jew l-oġġetti kollha 
rilevanti huma jew jistgħu jkunu maħsuba 
biex jintużaw għall-piena kapitali f'pajjiż li 
ma jiffurmax parti mit-territorju doganali 
tal-Unjoni.” Fornitur ta' assistenza 
teknika għandu jkun ipprojbit ukoll milli 
jagħti istruzzjonijiet, pariri, taħriġ jew 
jittrasmetti tagħrif prattiku jew ħiliet li 
jistgħu jgħinu lill-kummissjoni ta' 
eżekuzzjoni ġudizzjarja.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 8
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 8 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Permezz ta' deroga mill-paragrafu 5, 
meta l-prodotti mediċinali jkunu jridu jiġu 
esportati minn manifattur lejn distributur, 
il-manifattur jipprovdi informazzjoni dwar 
l-arranġamenti magħmula u l-miżuri 
meħuda biex jiġi evitat li dawn il-prodotti 
jintużaw għall-piena kapitali, dwar il-pajjiż 
ta' destinazzjoni u, jekk tkun disponibbli, 
informazzjoni dwar l-użu aħħari u l-utenti 
aħħarija tal-oġġetti.

6. Permezz ta' deroga mill-paragrafu 5, 
meta l-prodotti mediċinali jkunu jridu jiġu 
esportati minn manifattur lejn distributur, 
il-manifattur jipprovdi informazzjoni dwar 
l-arranġamenti magħmula u l-miżuri 
meħuda biex jiġi evitat li dawn il-prodotti 
jintużaw għall-piena kapitali, dwar il-pajjiż 
ta' destinazzjoni u, jekk tkun disponibbli, 
informazzjoni dwar l-użu aħħari u l-utenti 
aħħarija tal-oġġetti. Din l-informazzjoni 
għandha tkun aċċessibbli, fuq talba, lil 
korp indipendenti ta' sorveljanza rilevanti 
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bħall-Mekkaniżmu Nazzjonali ta' 
Prevenzjoni stabbilit skont il-Protokoll 
Fakultattiv għall-Konvenzjoni tan-NU 
kontra t-Tortura u Trattamenti jew Pieni 
Oħra Krudili, Inumani jew Degradanti, 
jew istituzzjoni nazzjonali tad-drittijiet tal-
bniedem fi Stat Membru.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 12a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(12a) Fl-Artikolu 13, il-paragrafu 1 huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

'1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 11,
il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom, fuq talba, jinformaw lil xulxin
dwar il-miżuri meħudin skont dan ir-
Regolament u jipprovdu lil xulxin bi
kwalunkwe informazzjoni rilevanti għad-
dispożizzjoni tagħhom b'rabta ma' dan ir-
Regolament, b'mod partikolari 
informazzjoni dwar awtorizzazzjonijiet 
mogħtija u rrifjutati.

'1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 11, 
kull Stat Membru għandu jinforma lill-
Kummissjoni dwar il-miżuri meħudin 
skont dan ir-Regolament u jipprovdu 
kwalunkwe informazzjoni rilevanti għad-
dispożizzjoni tagħhom b'rabta ma' dan ir-
Regolament, b'mod partikolari 
informazzjoni dwar awtorizzazzjonijiet 
mogħtija u rrifjutati, kif ukoll fir-rigward 
ta' miżuri meħuda taħt il-klawsola 
mmirata tal-użu aħħari. Il-Kummissjoni 
għandha tgħaddi l-informazzjoni lill-Istati 
Membri l-oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li temenda dispożizzjoni fi ħdan l-att eżistenti – l-Artikolu 13.1 – li ma 
saritx referenza għalih fil-proposta tal-Kummissjoni.
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 12b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 13 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) Fl-Artikolu 13, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:

“3a. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
disponibbli għall-pubbliku r-rapport 
annwali tagħha, li jiġbor fih ir-rapporti 
ta' attività annwali ppubblikati mill-Istati 
Membri skont il-paragrafu 3.”

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 14
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jitħassar l-Artikolu 15. (14) L-Artikolu 15 huwa sostitwit b'dan li 
ġej:

Grupp għall-Koordinament tat-Tagħmir
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1. Għandu jiġi stabbilit Grupp għall-
Koordinament tat-Tagħmir ippresedut 
minn rappreżentant tal-Kummissjoni. 
Kull Stat Membru għandu jaħtar 
rappreżentant għall-Grupp għall-
Koordinament tat-Tagħmir.

Il-Grupp għall-Koordinament tat-
Tagħmir għandu jeżamina kwalunkwe 
kwistjoni rigward l-applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament li tista' titqajjem jew mill-
president jew minn rappreżentant ta' Stat 
Membru.

2. Il-President tal-Grupp għall-
Koordinament tat-Tagħmir għandu, kull 
meta jikkunsidra li huwa meħtieġ, 
jikkonsulta mal-esportaturi, mas-sensara 
u mal-partijiet interessati rilevanti oħrajn 
affettwati minn dan ir-Regolament, 
inklużi rappreżentanti tas-soċjetà ċivili.

3. Il-Grupp għall-Koordinament tat-
Tagħmir jista' jirċievi informazzjoni u 
proposti relatati mal-effikaċja tar-
Regolament minn korpi tas-soċjetà ċivili 
b'għarfien espert rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li temenda dispożizzjoni fi ħdan l-att eżistenti – l-Artikolu 15 – li ġie 
mħassar fil-proposta tal-Kummissjoni.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 15a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Artikolu 16

Test fis-seħħ Emenda

(15a) L-Artikolu 16 jinbidel b'dan li ġej

Artikolu 16 Artikolu 16

L-implimentazzjoni Rieżami tal-implimentazzjoni
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Il-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 15 
għandu jeżamina kwalunkwe kwistjoni 
dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament imqajma mill-president 
tiegħu jew fuq inizjattiva personali tiegħu 
jew tagħha jew fuq talba ta' rappreżentant 
ta' Stat Membru.

1. Kull tliet snin il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi l-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament u tippreżenta rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni tiegħu, li jista' jinkludi 
proposti biex ir-Regolament jiġi emendat. 
L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-
informazzjoni kollha adatta lill-
Kummissjoni għall-preparazzjoni tar-
rapport.

2. Dan ir-rapport għandu jipprovdi wkoll 
ħarsa ġenerali dwar l-attivitajiet, l-
eżaminazzjonijiet u l-konsultazzjonijiet 
tal-Grupp għall-Koordinament tat-
Tagħmir, li għandu jkun soġġett għall-
Artikolu 4 tar-Regolament (KE)
Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001dwar l-
aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-
Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li temenda dispożizzjoni fi ħdan l-att eżistenti – l-Artikolu 16 – li ma 
saritx referenza għalih fil-proposta tal-Kummissjoni.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 15b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Anness II – punt 2.2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b) Il-paragrafu 2.2 għandu jiddaħħal 
fl-Anness II: 

2.2a Lenbubi tax-xokkijiet elettriċi 
b'kuntatt dirett, pistoli li jistordu u tarki 
tal-isturdament

Or. en
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 15c (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Anness III - punt 1.3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15c) Il-punti li ġejjin għandhom jiżdiedu 
mal-Anness III: 

(1.3a) - kappuni tal-priġunieri maħsuba 
għal skopijiet ta' infurzar tal-liġi 

- tnalji għall-kontroll tal-priġunieri 

- siġġijiet, twavel u sodod mgħammra 
b'ċineg

- strumenti akustiċi għall-finijiet ta' 
kontroll ta' rvellijiet/tal-folla

- armi li jaħdmu bil-mewġa millimetrika.

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 15d (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1236/2005
Anness III – punt 2

Test fis-seħħ Emenda

(15d) Il-paragrafu 2 tal-Anness III 
għandu jinbidel b'dan li ġej:

2. Tagħmir li jista' jinġarr maħsub għall-
fini tal-kontroll tal-irvellijiet jew 
awtoprotezzjoni, kif ġej:

2. Tagħmir li jista' jinġarr maħsub għall-
fini tal-kontroll tal-irvellijiet jew 
awtoprotezzjoni, kif ġej:

2.1. Tagħmir tax-xokk elettriku li jista' 
jinġarr, inkluż iżda mhux limitat għal, 
lenbubi tax-xokk elettriku, tarki tax-xokk 
elettriku, stun guns u dart guns tax-xokk 
elettriku li għandhom vultaġġ mhux 

Tagħmir tax-xokk elettriku li jista' jinġarr, 
inkluż iżda mhux limitat għal, dart guns 
tax-xokk elettriku li għandhom vultaġġ 
mhux ikkargat li jeċċedi l-10 000 V.



PE555.011v01-00 16/16 PA\1059428MT.doc

MT

ikkargat li jeċċedi l-10000 V.

2.2 Dan il-punt ma jkoprix ċinturini tax-
xokkijiet elettriċi u apparat ieħor kif 
deskritt fil-punt 2.1 u 2.2 tal-Anness II.

2.3 Dan il-punt ma jkoprix it-tagħmir 
individwali tax-xokkijiet elettroniċi meta 
jakkumpanja lill-utent tiegħu għall-
protezzjoni personali tal-utent stess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li temenda dispożizzjoni fi ħdan l-att eżistenti – l-Anness III Punt 2 – li 
ma saritx referenza għalih fil-proposta tal-Kummissjoni.


