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1.7.2020 A9-0115/10

Emenda 10
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
f'isem il-Grupp ECR

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Emenda tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward tar-rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet 
tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ ta' kuljum u fil-
ġimgħa u tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta' 
takografi
(2017/0122(COD))

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt aa

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(aa) "mill-1 ta' Lulju 2026, għat-
trasport ta' merkanzija f'operazzjonijiet 
ta' trasport internazzjonali jew 
f'operazzjonijiet ta' kabotaġġ, fejn il-
massa massima permissibbli tal-vettura, 
inkluż kwalunkwe trejler, jew semitrejler, 
taqbeż it-2,5 tunnellati; jew";

imħassar

Or. en
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MT Magħquda fid-diversità MT

1.7.2020 A9-0115/11

Emenda 11
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
f'isem il-Grupp ECR

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Emenda tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward tar-rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet 
tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ ta' kuljum u fil-
ġimgħa u tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta' 
takografi
(2017/0122(COD))

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt b
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 3 – punt ha

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

(ha) vetturi b'massa permissibbli 
massima, inkluż kwalunkwe trejler, jew 
semitrejler li jaqbeż it-2,5 tunnellati iżda li 
ma jaqbiżx it-3,5 tunnellati li huma użati 
għat-trasport ta' merkanzija, fejn it-
trasport ma jsirx b'kiri jew b'kumpens, 
iżda għall-kont proprju tal-kumpanija jew 
tax-xufier, u meta s-sewqan ma 
jikkostitwixxix l-attività ewlenija tal-
persuna li ssuq il-vettura.";

imħassar

Or. en
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MT Magħquda fid-diversità MT

1.7.2020 A9-0115/12

Emenda 12
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
f'isem il-Grupp ECR

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Emenda tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward tar-rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet 
tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ ta' kuljum u fil-
ġimgħa u tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta' 
takografi
(2017/0122(COD))

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 – punt b
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 6b – subparagrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

6b. Kwalunkwe tnaqqis fil-perijodu ta' 
mistrieħ ta' kull ġimgħa għandu jiġi 
kkumpensat b'perijodu ta' mistrieħ 
ekwivalenti meħud f'daqqa qabel tmiem it-
tielet ġimgħa ta' wara l-ġimgħa inkwistjoni.

6b. Kwalunkwe tnaqqis fil-mistrieħ ta' 
kull ġimgħa għandu jiġi kkumpensat 
b'perijodu ta' mistrieħ ekwivalenti meħud 
f'daqqa qabel tmiem it-tielet ġimgħa ta' 
wara l-ġimgħa inkwistjoni.

Or. en
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MT Magħquda fid-diversità MT

1.7.2020 A9-0115/13

Emenda 13
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
f'isem il-Grupp ECR

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Emenda tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward tar-rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet 
tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ ta' kuljum u fil-
ġimgħa u tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta' 
takografi
(2017/0122(COD))

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 – punt b
Regolament (KE) Nru 561/2006
Artikolu 8 – paragrafu 6b – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Meta żewġ perijodi mnaqqsa ta' mistrieħ ta' 
kull ġimgħa jkunu ttieħdu 
konsekuttivament f'konformità mat-tielet 
subparagrafu tal-paragrafu 6, il-perijodu ta' 
mistrieħ ta' kull ġimgħa li jmiss għandu jiġi 
preċedut minn perijodu ta' mistrieħ meħud 
bħala kumpens għal dawk iż-żewġ perijodi 
mnaqqsa ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa.";

Meta żewġ perijodi mnaqqsa ta' mistrieħ ta' 
kull ġimgħa jkunu ttieħdu 
konsekuttivament f'konformità mat-tielet 
subparagrafu tal-paragrafu 6, il-perijodu ta' 
mistrieħ ta' kull ġimgħa li jkun imiss wara 
dan għandu jiġi preċedut jew segwit minn 
perijodu ta' mistrieħ meħud bħala kumpens 
għal dawk iż-żewġ perijodi mnaqqsa ta' 
mistrieħ ta' kull ġimgħa.";

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/14

Emenda 14
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
f'isem il-Grupp ECR

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Emenda tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward tar-rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet 
tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ ta' kuljum u fil-
ġimgħa u tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta' 
takografi
(2017/0122(COD))

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 3 – paragrafu 4

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4. Sa mhux aktar tard minn tliet snin 
minn tmiem is-sena tad-dħul fis-seħħ tad-
dispożizzjonijiet dettaljati msemmija fit-
tieni paragrafu tal-Artikolu 11, il-kategoriji 
ta' vetturi li ġejjin li joperaw fi Stat 
Membru għajr l-Istat Membru tar-
reġistrazzjoni tagħhom għandhom ikunu 
mgħammra b'takografu intelliġenti kif 
previst fl-Artikoli 8, 9 u 10 ta' dan ir-
Regolament:

4. Sa mhux aktar tard minn erba' snin 
wara tmiem is-sena tad-dħul fis-seħħ tad-
dispożizzjonijiet dettaljati msemmija fit-
tieni sentenza tal-ewwel paragrafu tal-
Artikolu 11, li jistabbilixxi 
speċifikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni ta' 
qsim tal-fruntiera u attivitajiet 
addizzjonali, il-vetturi li ġejjin li joperaw fi 
Stat Membru għajr l-Istat Membru tar-
reġistrazzjoni tagħhom għandhom ikunu 
mgħammra b'takografu intelliġenti kif 
previst fl-Artikoli 8, 9 u 10 ta' dan ir-
Regolament:

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/15

Emenda 15
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
f'isem il-Grupp ECR

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Emenda tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward tar-rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet 
tas-sewqan ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ ta' kuljum u fil-
ġimgħa u tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta' 
takografi
(2017/0122(COD))

Pożizzjoni tal-Kunsill
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 3 – paragrafu 4a

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

4a. Sa mhux aktar tard minn erba' snin 
wara d-dħul fis-seħħ tad-dispożizzjonijiet 
dettaljati msemmija fit-tieni paragrafu tal-
Artikolu 11, il-vetturi li jkunu mgħammra 
b'takografu intelliġenti li jikkonforma mal-
Anness IC għar-Regolament ta' 
Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 
(UE) 2016/799* li joperaw fi Stat Membru 
minbarra dak tar-reġistrazzjoni tagħhom, 
għandhom ikunu mgħammra b'takografu 
intelliġenti kif previst fl-Artikoli 8, 9 u 10 
ta' dan ir-Regolament.

4a. Sa mhux aktar tard minn 
ħames snin wara tmiem is-sena tad-dħul 
fis-seħħ tad-dispożizzjonijiet dettaljati 
msemmija fit-tieni sentenza tal-
ewwel paragrafu tal-Artikolu 11, li 
jistabbilixxi speċifikazzjonijiet għar-
reġistrazzjoni ta' qsim tal-fruntiera u 
attivitajiet addizzjonali, il-vetturi li jkunu 
mgħammra b'takografu intelliġenti li 
jikkonforma mal-Anness IC għar-
Regolament ta' Implimentazzjoni tal-
Kummissjoni (UE) 2016/799* li joperaw fi 
Stat Membru minbarra dak tar-
reġistrazzjoni tagħhom, għandhom ikunu 
mgħammra b'takografu intelliġenti kif 
previst fl-Artikoli 8, 9 u 10 ta' dan ir-
Regolament.

Or. en


