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EMENDI 001-008 
mill-Kumitat għall-Affarijiet Legali

Rapport
József Szájer A8-0012/2018
L-adattament ta' għadd ta' atti legali fil-qasam tal-Ġustizzja li jipprevedu l-użu tal-proċedura 
regolatorja bi skrutinju għall-Artikolu 290 tat-TFUE

Proposta għal regolament (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

_____________________________________________________________

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Il-ġbir f'daqqa u l-preżentazzjoni ta' 
għotjiet ta' setgħa li mhumiex marbuta 
mill-qrib ma' xulxin f'att delegat wieħed 
tal-Kummissjoni jxekklu l-eżerċitar tad-
dritt ta' skrutinju tal-Parlament, peress li 
dan ikollu sempliċiment jaċċetta jew 
jirrifjuta l-att delegat kollu, u dan ma 
jħallix lok lill-Parlament li jesprimi 
opinjoni dwar kull għotja ta' setgħa 
b'mod individwali.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – paragrafu 2 – punt 2
Regolament (KE) Nru 1206/2001
Artikolu 19b – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa li jiġu adottat atti delegati li 
ssir referenza għalihom fl-Artikolu 19a 
għandha tiġi kkonferita fuq il-Kummissjoni 
għal perjodu indeterminat mid-data tad-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

2. Is-setgħa li jiġu adottati atti delegati 
li ssir referenza għalihom fl-Artikolu 19a 
għandha tiġi kkonferita fuq il-Kummissjoni 
għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data 
tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament 
emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport dwar id-delega ta' setgħa 
mhux iktar tard minn disa' xhur qabel it-
tmiem tal-perjodu ta' ħames snin. Id-
delega ta' setgħa għandha tiġi estiża 
b'mod taċitu għal perjodi ta' żmien 
identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali 
estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 
qabel l-iskadenza ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-
riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda 4

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – paragrafu 2 – punt 2
Regolament (KE) Nru 1206/2001
Artikolu 19b – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 
19a għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
tkun saret l-ebda oġġezzjoni la mill-
Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill 
fi żmien xahrejn wara n-notifikazzjoni ta' 
dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill, jew jekk, qabel jiskadi dak il-
perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 
ma jkunux se joġġezzjonaw. Dak il-
perjodu għandu jiżdied b'xahrejn fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 
19a għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
tkun saret l-ebda oġġezzjoni la mill-
Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill 
fi żmien tliet xhur wara n-notifikazzjoni ta' 
dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill, jew jekk, qabel jiskadi dak il-
perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 
ma jkunux se joġġezzjonaw. Dak il-
perjodu għandu jiżdied b'xahrejn fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 2 – punt 2
Regolament (KE) Nru 805/2004
Artikolu 31a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa li jiġu adottat atti delegati li 
ssir referenza għalihom fl-Artikolu 31 
għandha tiġi kkonferita fuq il-Kummissjoni 
għal perjodu indeterminat mid-data tad-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

2. Is-setgħa li jiġu adottati atti delegati 
li ssir referenza għalihom fl-Artikolu 31 
għandha tiġi kkonferita fuq il-Kummissjoni 
għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data 
tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament 
emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport dwar id-delega ta' setgħa 
mhux iktar tard minn disa' xhur qabel it-
tmiem tal-perjodu ta' ħames snin. Id-
delega ta' setgħa għandha tiġi estiża 
b'mod taċitu għal perjodi ta' żmien 
identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali 
estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 
qabel l-iskadenza ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-
riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda 6

Proposta għal regolament
Anness I – punt 2 – paragrafu 2 – punt 2
Regolament (KE) Nru 805/2004
Artikolu 31a – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 
31 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun 
saret l-ebda oġġezzjoni la mill-Parlament 
Ewropew u lanqas mill-Kunsill fi żmien 
xahrejn wara n-notifikazzjoni ta' dak l-att 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, jew 
jekk, qabel jiskadi dak il-perjodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li ma 
jkunux se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 
31 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun 
saret l-ebda oġġezzjoni la mill-Parlament 
Ewropew u lanqas mill-Kunsill fi żmien 
tliet xhur wara n-notifikazzjoni ta' dak l-att 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, jew 
jekk, qabel jiskadi dak il-perjodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li ma 
jkunux se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
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għandu jiżdied b'xahrejn fuq inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

għandu jiżdied b'xahrejn fuq inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Anness I – punt 3 – paragrafu 2 – punt 2
Regolament (KE) Nru 1393/2007
Artikolu 17a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa li jiġu adottat atti delegati li 
ssir referenza għalihom fl-Artikolu 17 
għandha tiġi kkonferita fuq il-Kummissjoni 
għal perjodu indeterminat mid-data tad-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

2. Is-setgħa li jiġu adottati atti delegati 
li ssir referenza għalihom fl-Artikolu 17 
għandha tiġi kkonferita fuq il-Kummissjoni 
għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data 
tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament 
emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport dwar id-delega ta' setgħa 
mhux iktar tard minn disa' xhur qabel it-
tmiem tal-perjodu ta' ħames snin. Id-
delega ta' setgħa għandha tiġi estiża 
b'mod taċitu għal perjodi ta' żmien 
identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali 
estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 
qabel l-iskadenza ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-
riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda 8

Proposta għal regolament
Anness I – punt 3 – paragrafu 2 – punt 2
Regolament (KE) Nru 1393/2007
Artikolu 17a – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 
17 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun 
saret l-ebda oġġezzjoni la mill-Parlament 
Ewropew u lanqas mill-Kunsill fi żmien 
xahrejn wara n-notifikazzjoni ta' dak l-att 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, jew 

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 
17 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun 
saret l-ebda oġġezzjoni la mill-Parlament 
Ewropew u lanqas mill-Kunsill fi żmien 
tliet xhur wara n-notifikazzjoni ta' dak l-att 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, jew 
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jekk, qabel jiskadi dak il-perjodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li ma 
jkunux se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiżdied b'xahrejn fuq inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

jekk, qabel jiskadi dak il-perjodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li ma 
jkunux se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiżdied b'xahrejn fuq inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.


