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Abbozz ta' rakkomandazzjoni Emenda 

50. Jissuġġerixxi t-twaqqif ta' qafas ta' 

kooperazzjoni internazzjonali permanenti 

mal-Istati Uniti (EPA) dwar l-emissjonijiet 

bil-ħsieb li jkun hemm skambju ta' 

informazzjoni u jitwettqu azzjonijiet ta' 

sorveljanza b'mod konġunt; azzjonijiet bħal 

dawn diġà jeżistu għal prodotti oħra fl-UE; 

Jissuġġerixxi t-twaqqif ta' qafas ta' 

kooperazzjoni internazzjonali permanenti 

dwar l-emissjonijiet bil-ħsieb li l-

awtoritajiet ikunu jistgħu jagħmlu 
skambju ta' informazzjoni u jwettqu 

azzjonijiet ta' sorveljanza b'mod konġunt; 

azzjonijiet bħal dawn diġà jeżistu għal 

prodotti oħra fl-UE; 

Or. en 



 

AM\1121755MT.docx  PE598.513v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

29.3.2017 B8-0177/2 

Emenda  2 

Jens Gieseke, Krišjānis Kariņš 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

f'isem il-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

wara l-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni 

Paragrafu 53 

 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni Emenda 

53. Jemmen li r-riżorsi miġbura minn 

dawn il-multi għandhom jinżammu mill-

Istati Membri għall-finijiet ta' kumpens lill-

persuni milquta ħażin mill-ksur u għal 

attivitajiet oħra bħal dawn għall-benefiċċju 

tal-konsumaturi jew, fejn xieraq, il-ħarsien 

ambjentali fl-Istati Membri; 

53. Jemmen li r-riżorsi miġbura mill-multi 

imposti fuq il-manifatturi tal-vetturi, ir-

riżorsi li jirriżultaw minn proċeduri ta' 

ksur mibdija fil-konfront ta' Stati Membri 

li jkunu naqsu milli jirrispettaw il-

leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-emissjonijiet, u 

l-premiums għall-emissjonijiet eċċessivi 

għal karozzi tal-passiġġieri ġodda (linja 

baġitarja 711) għandhom jintużaw bħala 

dħul assenjat għal proġetti jew programmi 

speċifiċi tal-UE fil-qasam tal-kwalità tal-

arja u l-ħarsien tal-ambjent, u 

m'għandhomx inaqqsu l-

kontribuzzjonijiet tal-introjtu nazzjonali 

gross tal-Istati Membri għall-baġit tal-

UE; jitlob, għal dan il-għan, l-

introduzzjoni tad-dispożizzjonijiet 

meħtieġa fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-

Unjoni; jissuġġerixxi li parti mir-riżorsi li 

jkunu ġejjin mill-multi jistgħu anke 

jintużaw mill-Istati Membri għall-finijiet 

ta' kumpens lill-persuni milquta ħażin mill-

ksur u għal attivitajiet oħra bħal dawn 

għall-benefiċċju tal-konsumaturi; 

Or. en 

 

 


