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Emenda 16
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 6 – punt a
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 9 – paragrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

"Tliet snin wara d-dħul fis-seħħ tad-
dispożizzjonijiet dettaljati msemmija fit-
tieni paragrafu tal-Artikolu 11, l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu lill-
awtoritajiet ta' kontroll tagħhom, sal-livell 
xieraq, b'tagħmir ta' identifikazzjoni bikrija 
mill-bogħod li huwa meħtieġ biex 
jippermetti l-komunikazzjoni tad-data 
msemmija f'dan l-Artikolu, b'kont meħud 
tar-rekwiżiti u l-istrateġiji tal-infurzar 
speċifiċi tagħhom. Sa dak il-mument, l-
Istati Membri jistgħu jiddeċiedu jekk 
jipprovdux lill-awtoritajiet ta' kontroll 
tagħhom b'tali tagħmir ta' identifikazzjoni 
bikrija mill-bogħod.'';

Ħames snin wara tmiem is-sena tad-dħul 
fis-seħħ tad-dispożizzjonijiet dettaljati 
msemmija fit-tieni sentenza tal-
paragrafu 1 tal-Artikolu 11, li 
jistabbilixxu speċifikazzjonijiet għar-
reġistrazzjoni tal-qsim tal-fruntieri u ta' 
attivitajiet addizzjonali msemmija fit-tieni 
u t-tielet inċiż tal-Artikolu 8(1), l-Istati 
Membri għandhom jipprovdu lill-
awtoritajiet ta' kontroll tagħhom, sal-livell 
xieraq, b'tagħmir ta' identifikazzjoni bikrija 
mill-bogħod li huwa meħtieġ biex 
jippermetti l-komunikazzjoni tad-data 
msemmija f'dan l-Artikolu, b'kont meħud 
tar-rekwiżiti u l-istrateġiji tal-infurzar 
speċifiċi tagħhom.
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Emenda 17
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 8 – punt a
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Sa... [18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament emendatorju], il-
Kummissjoni għandha tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu 
dispożizzjonijiet dettaljati meħtieġa għall-
applikazzjoni uniformi tar-regoli dwar ir-
rekwiżiti u l-funzjonijiet tad-data, inkluż l-
Artikoli 8, 9 u 10 ta' dan ir-Regolament, u 
l-installazzjoni ta' takografi għall-vetturi 
msemmija fil-punt (aa) tal-Artikolu 2(1) 
tar-Regolament (KE) Nru 561/2006.

imħassar
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Emenda 18
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 11 –punt d
Regolament (UE) Nru 165/2014
Artikolu 34 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Minn ... [18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva li tinsab fid-dokument 
ST 5112/20] is-sewwieq għandu jniżżel 
ukoll is-simbolu tal-pajjiż li jidħol fih is-
sewwieq wara qsim ta' fruntiera ta' Stat 
Membru fil-bidu tal-ewwel waqfa tas-
sewwieq f'dak l-Istat Membru. L-ewwel 
waqfa għandha ssir fl-eqreb post ta' 
waqfien possibbli fil-fruntiera jew wara li 
tinqasam il-fruntiera. Meta l-qsim tal-
fruntiera ta' Stat Membru jseħħ fuq 
bastiment jew ferrovija, is-sewwieq għandu 
jniżżel is-simbolu tal-pajjiż fil-port jew l-
istazzjon tal-wasla.

Sa ... [24 xahar wara d-dħul fis-seħħ tad-
Direttiva li tistabbilixxi regoli speċifiċi fir-
rigward tad-Direttiva 96/71/KE u d-
Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar 
tax-xufiera fit-trasport bit-triq], is-
sewwieq għandu jniżżel ukoll is-simbolu 
tal-pajjiż li jidħol fih is-sewwieq wara qsim 
ta' fruntiera ta' Stat Membru fil-bidu tal-
ewwel waqfa tas-sewwieq f'dak l-Istat 
Membru. L-ewwel waqfa għandha ssir fl-
eqreb post ta' waqfien possibbli fil-
fruntiera jew wara li tinqasam il-fruntiera. 
Meta l-qsim tal-fruntiera ta' Stat Membru 
jseħħ fuq bastiment jew ferrovija, is-
sewwieq għandu jniżżel is-simbolu tal-
pajjiż fil-port jew l-istazzjon tal-wasla.
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Emenda 19
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 3 – paragrafu 1

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fl-għoxrin jum wara dak tal-
pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
[daħħal id-data 24 xahar wara dik tal-
pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea].
Għandu japplika minn [daħħal id-data 
24 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ].
L-Artikoli 1(9a) u 2(3) għandhom 
japplikaw mill-31 ta' Diċembru 2028. Sa 
dik id-data, l-Artikolu 16(3), il-punt (a) 
tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 u l-
Artikolu 36(1), il-punti (i) u (ii), u (2), il-
punt (ii) tar-Regolament (UE) 165/2014 
għandhom japplikaw fil-formulazzjoni 
tagħhom qabel l-emendi introdotti b'dan 
ir-Regolament.

Or. en



AM\1209132MT.docx PE647.696v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

1.7.2020 A9-0115/20

Emenda 20
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 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda

Sa ... [ĠU: 4 xhur wara l-pubblikazzjoni 
tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea], il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta valutazzjoni tal-impatt xierqa 
rigward l-impatt ta' dan ir-Regolament 
fuq is-sitwazzjoni ekonomika attwali tas-
suq tat-trasport tal-merkanzija bit-triq fl-
UE u s-sitwazzjoni tas-sikurezza tas-
saħħa tax-xufiera, u fejn xieraq, 
tipproponi emendi għal dan ir-
Regolament filwaqt li tqis is-sitwazzjoni 
ġdida tas-suq tas-settur.
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