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2.3.2016 A8-0039/3 

Emenda  3 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Ftehim interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Proposta għal deċiżjoni 

Paragrafu 4 a (ġdid) 

 

Proposta għal deċiżjoni Emenda 

 4a. Jiddispjaċih dwar in-nuqqas, fost l-

għodod tidentifikati għat-tfassil aħjar tal-

liġijiet, ta' kwalunkwe mekkaniżmu 

rilevanti li jippermetti involviment dirett 

akbar taċ-ċittadini tal-Unjoni; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/4 

Emenda  4 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Ftehim interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Proposta għal deċiżjoni 

Paragrafu 8 

 

Proposta għal deċiżjoni Emenda 

8. Jemmen li, fil-prinċipju, instabet 

soluzzjoni bbilanċjata fir-rigward tal-atti 

delegati u l-atti ta' implimentazzjoni, li 

tiżgura t-trasparenza u l-parità bejn il-

leġiżlaturi, iżda jindika l-ħtieġa li jintlaħaq 

malajr ftehim dwar kriterji ta' delineazzjoni 

xierqa għall-atti delegati u għall-atti ta' 

implimentazzjoni u allinjament fil-pront 

tal-atti bażiċi kollha mal-qafas ġuridiku 

introdott mit-Trattat ta' Lisbona; 

8. Jemmen li, fil-prinċipju, instabet 

soluzzjoni bbilanċjata fir-rigward tal-atti 

delegati u l-atti ta' implimentazzjoni, li 

tiżgura t-trasparenza u l-parità bejn il-

leġiżlaturi, iżda jindika l-ħtieġa li jintlaħaq 

ftehim malajr dwar kriterji xierqa għad-

delineazzjoni tal-atti delegati u l-atti ta' 

implimentazzjoni u allinjament fil-pront 

tal-atti bażiċi kollha mal-qafas ġuridiku 

introdott mit-Trattat ta' Lisbona; 

jiddispjaċih, madankollu, li t-twaqqif ta' 

reġistru ta' atti delegati ġie pospost għall-

2017; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/5 

Emenda  5 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Ftehim interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Proposta għal deċiżjoni 

Paragrafu 9 a (ġdid) 

 

Proposta għal deċiżjoni Emenda 

 9a. Jiddispjaċih bin-nuqqas ta' ftehim 

bejn l-istituzzjonijiet għall-ħolqien ta' 

reġistru komuni obbligatorju u 

ġuridikament vinkolanti għal-lobbisti; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/6 

Emenda  6 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Ftehim interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Proposta għal deċiżjoni 

Paragrafu 11 

 

Proposta għal deċiżjoni Emenda 

11. Jilqa' l-impenn biex tiġi żgurata t-

trasparenza tal-proċeduri leġiżlattivi, iżda 

jenfasizza l-ħtieġa ta' aktar 

dispożizzjonijiet u għodod konkreti biex 

dan jirnexxilu jsir, b'mod partikolari f'dak 

li jirrigwarda l-użu ta' ftehimiet tal-ewwel 

qari; 

11. Jilqa' l-impenn biex tiġi żgurata t-

trasparenza tal-proċeduri leġiżlattivi, iżda 

jenfasizza l-ħtieġa ta' aktar 

dispożizzjonijiet u għodod konkreti biex 

dan jirnexxilu jsir, b'mod partikolari f'dak 

li jirrigwarda l-użu ta' ftehimiet tal-ewwel 

qari, li d-dokumenti ta' ħidma tagħhom 

għandhom ikunu disponibbli għall-

pubbliku, u l-proċeduri għall-adozzjoni ta' 

atti delegati u atti ta' implimentazzjoni; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/7 

Emenda  7 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Ftehim interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Proposta għal deċiżjoni 

Paragrafu 16 – inċiż 4 

 

Proposta għal deċiżjoni Emenda 

– it-trasparenza u l-koordinament tal-

proċess leġiżlattiv (inklużi l-użu xieraq tal-

proċeduri tal-ewwel qari u tat-tieni qari, l-

arranġamenti prattiċi għall-iskambji ta' 

fehmiet, il-kondiviżjoni tal-informazzjoni u 

t-tqabbil tal-iskedi ta' żmien, it-trasparenza 

fil-kuntest tan-negozjati trilaterali, l-

iżvilupp ta' pjattaformi u għodda għall-

ħolqien ta' bażi tad-data konġunta dwar l-

istat attwali tal-fajls leġiżlattivi, l-għoti ta' 

tagħrif lill-parlamenti nazzjonali u l-

arranġamenti prattiċi għall-kooperazzjoni u 

l-kondiviżjoni tal-informazzjoni fir-

rigward tan-negozjati dwar il-ftehimiet 

internazzjonali u l-konklużjoni tagħhom); 

– it-trasparenza u l-koordinament tal-

proċess leġiżlattiv (inklużi l-użu xieraq tal-

proċeduri tal-ewwel qari u tat-tieni qari, l-

arranġamenti prattiċi għall-iskambji ta' 

fehmiet, il-kondiviżjoni tal-informazzjoni u 

t-tqabbil tal-iskedi ta' żmien, it-trasparenza 

fil-kuntest tan-negozjati trilaterali, l-

iżvilupp ta' pjattaformi u għodda għall-

ħolqien ta' bażi tad-data konġunta dwar l-

istat attwali tal-fajls leġiżlattivi, li jista' 

jwassal ukoll għal involvilemnt dirett 

akbar taċ-ċittadini fil-proċess leġiżlattiv, l-

għoti ta' tagħrif lill-parlamenti nazzjonali u 

l-arranġamenti prattiċi għall-kooperazzjoni 

u l-kondiviżjoni tal-informazzjoni fir-

rigward tan-negozjati dwar il-ftehimiet 

internazzjonali u l-konklużjoni tagħhom); 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0039/8 

Emenda  8 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0039/2016 

Danuta Maria Hübner 

Ftehim interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet 

COM(2015)0215 – 2016/2005(ACI) 

Proposta għal deċiżjoni 

Paragrafu 16 – inċiż 8 

 

Proposta għal deċiżjoni Emenda 

– atti delegati u atti ta' implimentazzjoni, 

fuq il-bażi tar-riżoluzzjoni tiegħu tal-

25 ta' Frar 2014 dwar segwitu dwar id-

delega ta' setgħat leġiżlattivi u l-kontroll 

mill-Istati Membri tal-eżerċizzju tas-

setgħat ta' implimentazzjoni min-naħa tal-

Kummissjoni
6
 (negozjati dwar kriterji ta' 

delineazzjoni għall-atti delegati u għall-atti 

ta' implimentazzjoni, it-twaqqif ta' reġistru 

ta' atti ddelegati u l-allinjament sħiħ tal-atti 

ta' qabel Lisbona); 

– atti delegati u atti ta' implimentazzjoni, 

fuq il-bażi tar-riżoluzzjoni tiegħu tal-

25 ta' Frar 2014 dwar segwitu dwar id-

delega ta' setgħat leġiżlattivi u l-kontroll 

mill-Istati Membri tal-eżerċizzju tas-

setgħat ta' implimentazzjoni min-naħa tal-

Kummissjoni
6
(negozjati dwar kriterji ta' 

delineazzjoni għall-atti delegati u għall-atti 

ta' implimentazzjoni, it-twaqqif ta' reġistru 

ta' atti ddelegati u l-allinjament sħiħ tal-atti 

ta' qabel Lisbona), u miżuri speċifiċi li 

jiżguraw aktar trasparenza u renikont tal-

proċeduri u l-atturi involuti; 

__________________ __________________ 

6
 Testi adottati, P7_TA(2014)0127. 

6
 Testi adottati, P7_TA(2014)0127. 

Or. en 

 

 


