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15.12.2014 B8-0325/2 

Emenda  2 

Peter Lundgren, Daniela Aiuto, Jill Seymour, Rosa D’Amato, Giulia Moi  

f'isem il-Grupp EFDD  

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0325/2014 

Michael Cramer  

f'isem il-Kumitat għat-Trasport u t-TuriŜmu 

It-telf ta' reputazzjoni tajba tal-operatur tat-trasport bit-triq 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa J 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

J. billi l-lista naqset milli tinkludi lista 

kompleta tal-ksur serju tar-Regolament 

(KE) Nru 1072/2009, ladarba l-punt 10 tal-

Anness 1 għall-proposta ta' regolament tal-

Kummissjoni ma jinkludix il-kabotaāā 

illegali, li, minħabba l-impatt negattiv li 

jkollu fuq ix-xufiera, huwa evidenti li 

għandu jitqies bħala ksur serju; 

J. billi l-lista naqset milli tinkludi lista 

kompleta tal-ksur serju tar-Regolament 

(KE) Nru 1072/2009, ladarba l-punt 10 tal-

Anness 1 għall-proposta ta' regolament tal-

Kummissjoni ma jinkludix il-kabotaāā 

illegali, li, minħabba l-impatt negattiv li 

jkollu fuq ix-xufiera, huwa evidenti li 

għandu jitqies bħala ksur mill-aktar serju; 

Or. en 



 

AM\1043939MT.doc  PE539.048v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

15.12.2014 B8-0325/3 

Emenda  3 

Peter Lundgren, Daniela Aiuto, Jill Seymour, Rosa D’Amato, Giulia Moi  

f'isem il-Grupp EFDD  

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0325/2014 

Michael Cramer  

f'isem il-Kumitat għat-Trasport u t-TuriŜmu 

It-telf ta' reputazzjoni tajba tal-operatur tat-trasport bit-triq 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa K 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

K. billi regoli oħra marbuta mal-kabotaāā 

illegali, pereŜempju b'rabta mat-twettiq tal-

kabotaāā b'manjiera li mhijiex konformi 

mar-rekwiŜiti nazzjonali relatati mal-

leāiŜlazzjoni soëjali applikabbli għall-

kuntratt, għandhom jiāu inkluŜi fil-lista ta' 

ksur serju, fid-dawl tal-potenzjal tagħhom 

li joħolqu riskju ta' fatalitajiet jew 

korriment serju; 

K. billi regoli oħra marbuta mal-kabotaāā 

illegali, pereŜempju dawk b'rabta mat-

twettiq tal-kabotaāā b'manjiera li mhijiex 

konformi mar-rekwiŜiti nazzjonali relatati 

mal-leāiŜlazzjoni soëjali applikabbli għall-

kuntratt, għandhom jiāu inkluŜi fil-lista 

bħala fatturi li jwasslu għal ksur mill-

aktar serju, fid-dawl tal-potenzjal tagħhom 

li joħolqu riskju ta' fatalitajiet jew 

korriment serju, u bil-għan li ma jkunx 

hemm distorsjoni fis-suq minħabba 

kompetizzjoni ināusta; 

Or. en 
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Emenda  4 

Peter Lundgren, Daniela Aiuto, Jill Seymour, Rosa D’Amato, Giulia Moi  

f'isem il-Grupp EFDD  

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0325/2014 

Michael Cramer  

f'isem il-Kumitat għat-Trasport u t-TuriŜmu 

It-telf ta' reputazzjoni tajba tal-operatur tat-trasport bit-triq 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa Ka (ādida) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  Ka. billi r-regolamenti eŜistenti jonqsu 

milli jipprevjenu d-dumping soëjali; billi 

regoli addizzjonali marbuta mal-aëëess 

għas-suq fil-qasam tat-trasport 

internazzjonali tal-merkanzija bit-triq u t-

trasport internazzjonali tal-passiāāieri bit-

triq għandhom jiāu inkluŜi fil-lista bħala 

fatturi li jwasslu għal ksur mill-aktar 

serju, u dan bil-għan li jkun prevenut dan 

il-fenomenu; 

Or. en 
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Emenda  5 

Peter Lundgren, Daniela Aiuto, Jill Seymour, Rosa D’Amato, Giulia Moi  

f'isem il-Grupp EFDD  

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0325/2014 

Michael Cramer  

f'isem il-Kumitat għat-Trasport u t-TuriŜmu 

It-telf ta' reputazzjoni tajba tal-operatur tat-trasport bit-triq 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa L 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

L. billi l-lista ta' kategoriji, tipi u gradi ta' 

serjetà ta' ksur serju li āiet inkluŜa tagħmel 

uŜu minn kliem ordinarju, bħalma huma 

"f'konformità" jew "validu", u dan ikompli 

jikkomplika l-interpretazzjoni min-naħa 

tal-awtoritajiet kompetenti tat-tipi u l-gradi 

ta' serjetà ta' ksur serju; 

L. billi l-lista ta' kategoriji, tipi u gradi ta' 

serjetà ta' ksur serju li āiet inkluŜa tagħmel 

uŜu minn kliem ordinarju, bħalma huma 

"f'konformità" jew "validu", pereŜempju 

għal-liëenzji tas-sewqan, u dan ikompli 

jikkomplika l-interpretazzjoni min-naħa 

tal-awtoritajiet kompetenti tat-tipi u l-gradi 

ta' serjetà ta' ksur serju; 

Or. en 
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Emenda  6 

Peter Lundgren, Daniela Aiuto, Jill Seymour, Rosa D’Amato, Giulia Moi  

f'isem il-Grupp EFDD  

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0325/2014 

Michael Cramer  

f'isem il-Kumitat għat-Trasport u t-TuriŜmu 

It-telf ta' reputazzjoni tajba tal-operatur tat-trasport bit-triq 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa Ma (ādida) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  Ma. billi l-livell ta' kemm jitqies gravi l-

ksur li jikkonëerna t-trasport tal-annimali 

mhuwiex sodisfaëenti - pereŜempju fil-kaŜ 

ta' operazzjonijiet ta' tagħbija u ħatt 

mingħajr dokumentazzjoni u ëertifikati 

validi - u l-livell ta' kemm jitqies gravi l-

ksur għandu jogħla; 

Or. en 

 

 


