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6. Iqis li proëedura ta' urāenza b’perjodu 
iqsar għal oāāezzjoni prevista fl-att baŜiku 
nnifsu għandha tkun riŜervata għal kaŜijiet 
partikolarment eëëezzjonali, pereŜempju 
kwistjonijiet ta' sigurtà jew kriŜijiet 
umanitarji; 

6. Iqis li proëedura ta' urāenza prevista fl-
att baŜiku nnifsu għandha tiddaħħal għal 
kaŜijiet partikolarment eëëezzjonali, 
pereŜempju kwistjonijiet ta' sigurtà, saħħa 
jew kriŜijiet umanitarji; 
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8. Isostni li l-perjodu ta' Ŝmien ta' delega 
ma jistax ikun indefinit; huwa tal-opinjoni, 
madankollu, li delega ta' perjodu limitat 
tista' tipprovdi l-possibilità ta' tiādid 
perjodiku; iqis li att baŜiku jista' jipprovdi 
li dan it-tiādid perjodiku jista' jseħħ jew 

b'mod taëitu jew wara talba espressa mill-
Kummissjoni; iqis li, fiŜ-Ŝewā kaŜijiet, id-
delega tista' tiāāedded biss bil-kundizzjoni 
li la l-Parlament u lanqas il-Kunsill ma 
jesprimu xi oāāezzjonijiet qabel skadenza 
speëifikata; 

8. Isostni li l-perjodu ta' Ŝmien ta' delega 
jista’ jkun indefinit, b’kunsiderazzjoni tal-
fatt li d-delega tista’ tiāi revokata fi 

kwalunkwe ħin; huwa tal-opinjoni, 
madankollu, li delega ta' perjodu limitat 
tista' tipprovdi l-possibilità ta' tiādid 
perjodiku wara talba espressa mill-
Kummissjoni; iqis li d-delega tista' 
tiāāedded biss bil-kundizzjoni li la l-
Parlament u lanqas il-Kunsill ma jesprimu 
xi oāāezzjonijiet qabel skadenza 
speëifikata; 
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13. Jipproponi li jiāi stabbilit perjodu 
minimu għall-oāāezzjoni fi kwalunkwe 
Fehim Komuni futur, b'mod li jingħad ëar 
li dan għandu jinftiehem mhux bħala 
miŜura restrittiva iŜda sempliëement bħala 
minimu li taħtu l-kontroll demokratiku tal-
Parlament ma jkun jiswa xejn; iqis li l-
perjodu minimu għal oāāezzjoni għandu 
jkun ta’ xahrejn, bil-possibilità li dan jiāi 
estiŜ b’xahrejn oħra fuq l-inizjattiva tal-
Parlament jew tal-Kunsill; ifakkar li jista' 
jiāi stabbilit perjodu itwal għal oāāezzjoni 
skont in-natura tal-att iddelegat; 

13. Jipproponi li jiāi stabbilit perjodu 
minimu għall-oāāezzjoni fi kwalunkwe 
Ftehim futur, b'mod li jingħad ëar li dan 
għandu jinftiehem mhux bħala miŜura 
restrittiva iŜda sempliëement bħala minimu 
li taħtu l-kontroll demokratiku tal-
Parlament ma jkun jiswa xejn; iqis li l-
perjodu minimu għal oāāezzjoni għandu 
jkun ta’ xahrejn, bil-possibilità li dan jiāi 
estiŜ b’xahrejn oħra fuq l-inizjattiva tal-
Parlament jew tal-Kunsill; jenfasizza, 
madankollu, li l-perjodu għal oāāezzjoni 
għandu jiddependi min-natura tal-att 
iddelegat; 

Or. en 



 

AM\812792MT.doc 4/5 PE439.746v01-00 

 MT 

 
14.4.2010 A7-0110/4 

Emenda  4 

József Szájer 

f’isem il-Grupp PPE 
 
Rapport A7-0110/2010 

József Szájer 

Is-setgħa tad-delega leāiŜlattiva 
COM(2009)0673 – 2010/2021(INI) 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 14 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

14. Jinsisti, fil-kuntest ta' kwalunkwe 
Fehim Komuni fil-futur, li l-perjodi 
differenti għall-iskrutinju ta' atti ddelegati 
għandhom jibdew biss meta l-Kummissjoni 
tittraŜmetti l-verŜjonijiet lingwistiëi kollha, 
u għandhom jikkunsidraw tajjeb il-perjodu 
ta’ waqfien mix-xogħol u dak elettorali tal-
Parlament; 

14. Jinsisti, fil-kuntest ta' kwalunkwe 
Ftehim fil-futur, li l-perjodi differenti 
għall-iskrutinju ta' atti ddelegati għandhom 
jibdew biss meta l-Kummissjoni 
tittraŜmetti l-verŜjonijiet lingwistiëi kollha, 
u għandhom jikkunsidraw tajjeb il-perjodu 
ta’ waqfien mix-xogħol u dak elettorali tal-
Parlament; 
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15. Jenfasizza, fil-kuntest ta' kwalunkwe 
Fehim Komuni futur, li l-atti delegati 
soāāetti għal dritt ta' oāāezzjoni jistgħu 
jiāu ppubblikati biss fil-Āurnal Uffiëjali u 
għalhekk jidħlu fis-seħħ wara l-iskadenza 
tal-perjodu ta' oāāezzjoni, ħlief meta 
tingħata nuqqas ta’ oāāezzjoni bikrija; iqis 
li obbligu espress, li jeħtieā li f'kull att 
baŜiku l-Parlament u l-Kunsill 
jippubblikaw deëiŜjonijiet meħuda biex jiāi 
kkontrollat l-eŜerëizzju tas-setgħat 
iddelegati tal-Kummissjoni, huwa Ŝejjed; 

15. Jenfasizza, fil-kuntest ta' kwalunkwe 
Ftehim futur, li l-atti delegati soāāetti għal 
dritt ta' oāāezzjoni jistgħu jiāu ppubblikati 
biss fil-Āurnal Uffiëjali u għalhekk jidħlu 
fis-seħħ wara l-iskadenza tal-perjodu ta' 
oāāezzjoni, ħlief meta tingħata nuqqas ta’ 
oāāezzjoni bikrija; iqis li obbligu espress, 
li jeħtieā li f'kull att baŜiku l-Parlament u l-
Kunsill jippubblikaw deëiŜjonijiet meħuda 
biex jiāi kkontrollat l-eŜerëizzju tas-setgħat 
iddelegati tal-Kummissjoni, huwa Ŝejjed; 
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