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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel adotta l-opinjoni ta' hawn 
taħt dwar ir-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali fis-27 ta' Frar 2018. Madankollu, il-
Kumitat għall-Affarijiet Legali ma ffinalizzax il-ħidma fuq din il-proposta matul il-leġiżlatura 
preċedenti tal-Parlament Ewropew. Fil-21 ta' Ottubru 2019, il-Parlament iddeċieda, 
b'konformità mal-Artikolu 240, li jerġa' jibda l-ħidma fuq din il-proposta. Għalhekk, il-Kumitat 
għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jerġa' jippreżenta l-opinjoni ta' hawn 
taħt lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali.

Il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi lill-Parlament u lill-Kunsill emenda tar-Regolament 
(UE) Nru 182/2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll 
mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni biex jiġi 
indirizzat in-nuqqas ta' deċiżjoni mill-Istati Membri dwar kwistjonijiet sensittivi u spiss politiċi.

Fil-fatt, il-President Jean-Claude Juncker, waqt id-diskors tiegħu dwar l-Istat tal-Unjoni lill-
Parlament f'Settembru 2016, sostna li l-Istati Membri kellhom jassumu r-responsabbiltajiet 
tagħhom f'ċerti kwistjonijiet. Ir-rapporteur jikkondividi din l-analiżi u jilqa' l-proposti 
magħmula dwar:
- il-metodu użat għall-kalkolu tal-maġġoranza kwalifikata. Il-voti tal-Istati Membri li jastjenu 
mhumiex se jibqgħu jingħaddu fil-kalkolu tal-maġġoranza kwalifikata fil-kumitat ta' appell; 
- riferiment ġdid lill-kumitat ta' appell kif ukoll il-possibbiltà li l-Kummissjoni tirreferi l-
kwistjoni lill-Kunsill;
- l-iżvelar tal-voti.

Madankollu, ir-rapporteur jixtieq jirrimarka li, fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, is-sistema 
attwalment fis-seħħ taħdem, u taħdem tajjeb. Fil-fatt, il-modifiki proposti jikkonċernaw biss il-
proċeduri fil-livell ta' kumitat ta' appell meta ma tkun ingħatat l-ebda opinjoni. F'termini 
prattiċi, il-proposta għandha tindirizza każijiet li jiffurmaw biss madwar 2 % tal-abbozzi tal-
atti ta' implimentazzjoni ssottomessi lill-kumitati. Konsegwentement, huwa importanti li, bħala 
tali, ma jinbidilx il-qafas tal-komitoloġija. L-għan tar-rapporteur huwa, għalhekk, li filwaqt li 
jinżamm il-qafas ġenerali attwali, tittejjeb is-sistema biex jiġu evitati ripetizzjonijiet ta' staġnar 
li kien hemm minn mindu ġiet introdotta l-proċedura fl-2011, kemm jekk dwar kwistjonijiet 
diġà ttrattati jew oħrajn li jistgħu jitfaċċaw.

Għar-rapporteur, wieħed mill-aspetti li għad irid jittejjeb f'din il-proposta huwa t-trasparenza. 
Fir-rigward ta' suġġetti sensittivi bħat-tassazzjoni, is-saħħa tal-konsumatur, is-sikurezza 
alimentari u l-protezzjoni tal-ambjent, l-Istati Membri jeħtiġilhom mhux biss jassumu r-
responsabbiltà tagħhom iżda fuq kollox li jgħarrfuha liċ-ċittadini. Huwa biss jekk insaħħu t-
trasparenza, iżda wkoll b'aktar informazzjoni dwar il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-
Unjoni Ewropea, li nistgħu nibqgħu ngawdu mill-fiduċja mill-fiduċja taċ-ċittadini Ewropej.

Dan jinkiseb mhux biss permezz tal-iżvelar tal-voti kemm fil-livell tal-kumitati kif ukoll fil-
kumitat ta' appell bi spjegazzjoni tal-motivi tal-Istati Membri, iżda anki permezz ta' kampanji 
ta' informazzjoni wesgħin dwar il-proċeduri, l-analiżi tar-riskji, it-tqassim tar-rwoli bejn il-
korpi xjentifiċi uffiċjali fl-UE, l-aġenziji u l-istituzzjonijiet Ewropej, u l-Istati Membri.

Għar-rapporteur, il-fatt li jiġu żvelati l-voti u li l-Istati Membri jintalbu jiġġustifikawhom 
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jippermetti wkoll lill-Istati Membri li kienu preżenti u li ppreferew jastjenu jispjegaw il-
pożizzjoni tagħhom peress li l-vot tagħhom ma jibqax jgħodd fil-kalkolu tal-maġġoranza 
kwalifikata. Fil-fatt, għar-rapporteur, hemm differenza fundamentali bejn li wieħed ma 
jattendix kumitat, u li wieħed jastjeni. L-astensjoni tista' tkun ukoll għażla politika li trid tkun 
tista' tiġi spjegata, iżda m'għandhiex tipparalizza s-sistema kif qed jiġri bħalissa.

Fl-aħħar nett, ir-rapporteur, fl-interessi tad-demokrazija, jemmen li huwa importanti li l-
Parlament għandu dejjem ikun infurmat kif xieraq fl-istess waqt bħall-Kunsill dwar l-
adozzjoni ta' atti bażiċi. Bl-istess mod, f'każ ta' riferiment lill-Kunsill, kif previst fil-proposta 
tal-Kummissjoni Ewropea, jenħtieġ li l-Parlament ikun infurmat dwar il-konklużjonijiet tal-
Kummissjoni.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Affarijiet Legali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li 
ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Is-sistema stabbilita bir-
Regolament (KE) Nru 182/2011, b'mod 
globali, uriet li taħdem sew fil-prattika u 
sabet bilanċ istituzzjonali xieraq fir-
rigward tar-rwoli tal-Kummissjoni u l-
atturi l-oħra involuti. Din is-sistema 
għandha għalhekk tkompli taħdem bl-
istess mod ħlief għal ċerti emendi mmirati 
li jikkonċernaw l-aspetti speċifiċi tal-
proċedura fil-livell tal-kumitat ta' appell. 
Dawn l-emendi huma maħsuba sabiex 
jassiguraw ir-responsabbiltà politika u 
responsabbiltà ta' atti ta' implimentazzjoni 
politikament sensittivi mingħajr, 
madankollu, ma jimmodifikaw ir-
responsabbiltajiet legali u istituzzjonali 
għal atti ta' implimentazzjoni kif 
organizzati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011.

(2) Is-sistema stabbilita bir-
Regolament (KE) Nru 182/2011, b'mod 
globali, uriet li taħdem sew fil-prattika u 
sabet bilanċ istituzzjonali xieraq fir-
rigward tar-rwoli tal-Kummissjoni u l-
atturi l-oħra involuti. Madankollu, hi turi 
sinjali ta' dgħufija f'dawk il-każijiet fejn l-
Istati Membri ma jirnexxilhomx jilħqu l-
maġġoranzi meħtieġa fil-kumitati 
stabbiliti mill-atti bażiċi u "ma jagħtux 
opinjoni" minflok ma jieħdu pożizzjoni. 
F'każijiet bħal dawn, il-Kummissjoni hija 
msejħa tadotta deċiżjonijiet li spiss huma 
problematiċi dwar kwistjonijiet 
politikament sensittivi. Deċiżjonijiet bħal 
dawn huma partikolarment problematiċi 
meta dawn ikollhom impatt dirett fuq iċ-
ċittadini u n-negozji. Għalhekk, jenħtieġ li 
din is-sistema tkompli taħdem bl-istess 
mod ħlief għal ċerti emendi mmirati li 
jikkonċernaw l-aspetti speċifiċi tal-
proċedura konsultattiva u tal-proċedura 
ta' eżami inkluża l-proċedura fil-livell tal-
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kumitat ta' appell. Dawn l-emendi huma 
maħsuba sabiex jassiguraw ir-
responsabbiltà u s-sjieda politika usa', 
b'mod partikolari mill-Istati Membri, ta' 
atti ta' implimentazzjoni politikament 
sensittivi mingħajr, madankollu, ma 
jimmodifikaw ir-responsabbiltajiet legali u 
istituzzjonali għal atti ta' implimentazzjoni 
kif organizzati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011, filwaqt li jinżamm teħid 
tad-deċiżjonijiet ibbażat fuq evidenza 
xjentifika soda, oġġettiva u mhux 
diskriminatorja skont il-proċeduri 
stipulati fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u l-
aktar standards u metodi xjentifiċi 
aġġornati.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) F'għadd ta' każijiet speċifiċi, ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 jipprovdi 
għal riferiment lill-kumitat ta' appell. Fil-
prattika, il-kumitat ta' appell ġie maqbud 
f'każijiet fejn l-ebda maġġoranza 
kwalifikata, la favur u lanqas kontra, ma 
ntlaħqet fil-kumitat fil-kuntest tal-
proċedura ta' eżami u għalhekk ma ngħatat 
l-ebda opinjoni. Fil-maġġoranza tal-
każijiet, dan seħħ fir-rigward ta' organiżmi 
ġenetikament modifikati u ikel u għalf 
ġenetikament modifikati u prodotti għall-
protezzjoni tal-pjanti.

(3) F'għadd ta' każijiet speċifiċi, ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011 jipprovdi 
għal riferiment lill-kumitat ta' appell. Fil-
prattika, il-kumitat ta' appell ġie maqbud 
f'każijiet fejn l-ebda maġġoranza 
kwalifikata, la favur u lanqas kontra, ma 
ntlaħqet fil-kumitat fil-kuntest tal-
proċedura ta' eżami u għalhekk ma ngħatat 
l-ebda opinjoni. Fil-maġġoranza tal-
każijiet, dan seħħ fir-rigward ta' setturi 
partikolarment sensittivi bħat-tassazzjoni, 
is-saħħa tal-konsumatur, is-sikurezza 
alimentari, il-protezzjoni tal-ambjent, u 
speċifikament l-organiżmi ġenetikament 
modifikati u l-ikel u l-għalf ġenetikament 
modifikati u l-prodotti għall-protezzjoni 
tal-pjanti.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li wieħed jispeċifika s-setturi partikolarment sensittivi kollha u li wieħed ma 
jiffukax fuq uħud minnhom biss. Fil-fatt, ma nafux x'jista' joħloq staġnar fil-futur. 
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Huwa importanti li wieħed jiftakar 
li r-riferiment lill-kumitat ta' appell 
previst fir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011 seħħ biss f'numru żgħir 
ħafna ta' każijiet.

Ġustifikazzjoni

Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, is-sistema attwalment fis-seħħ taħdem tajjeb. Il-proċeduri fil-
livell tal-kumitat ta' appell meta ma tkun inħarġet ebda opinjoni jirrigwardaw biss 2 % tal-
abbozzi kollha tal-atti ta' implimentazzjoni ppreżentati lill-kumitati.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Din id-diskrezzjoni, madankollu, 
titnaqqas b'mod sinifikanti f'każijiet li 
jirrigwardaw l-awtorizzazzjoni ta' prodotti 
jew sustanzi, bħal fil-qasam ta' ikel u 
għalf ġenetikament modifikati, billi l-
Kummissjoni hija obbligata li tadotta 
deċiżjoni fi żmien raġonevoli u ma tistax 
tastjeni milli tieħu deċiżjoni.

(6) Din id-diskrezzjoni, madankollu, 
titnaqqas b'mod sinifikanti f'każijiet li 
jirrigwardaw l-awtorizzazzjoni ta' prodotti 
jew sustanzi, b'mod partikolari f'żoni 
sensittivi, bħal fil-qasam ta' ikel u għalf 
ġenetikament modifikati, billi l-
Kummissjoni hija obbligata li tadotta 
deċiżjoni fi żmien raġonevoli u ma tistax 
tastjeni milli tieħu deċiżjoni.

Ġustifikazzjoni

Għal aktar konsistenza fit-test, id-dettall tas-setturi sensittivi tmexxa għall-Premessa 3, bl-
għan li ma niffukawx biss fuq uħud minnhom peress li ma nafux x'jista' joħloq staġnar fil-
futur.

Emenda 5

Proposta għal regolament
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Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Filwaqt li f'dawn il-każijiet il-
Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tiddeċiedi, minħabba s-sensittività 
partikolari tal-kwistjonijiet ikkonċernati, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jassumu ħafna 
r-responsabbiltà tagħhom b'mod sħiħ fil-
proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet. 
Madankollu, dan ma huwiex il-każ meta l-
Istati Membri ma jkunux f'pożizzjoni li 
jilħqu maġġoranza kwalifikata, minħabba, 
fost l-oħrajn, għadd sinifikanti ta' 
astensjonijiet jew nuqqas ta' dehriet fil-
mument tal-vot.

(7) Filwaqt li f'dawn il-każijiet il-
Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tiddeċiedi, minħabba s-sensittività 
partikolari tal-kwistjonijiet ikkonċernati, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jassumu aktar 
responsabbiltà fil-proċess tat-teħid ta' 
deċiżjonijiet. Meta l-att jikkonċerna l-
protezzjoni tas-saħħa jew is-sikurezza tal-
bnedmin, tal-annimali jew tal-pjanti, 
jenħtieġ li r-responsabbiltà politika 
tingħata aktar piż. Madankollu, dan ma 
huwiex il-każ meta l-Istati Membri ma 
jkunux f'pożizzjoni li jilħqu maġġoranza 
kwalifikata, minħabba diversi raġunijiet 
inkluż għadd sinifikanti ta' astensjonijiet 
jew nuqqas ta' dehriet fil-mument tal-vot.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex jiżdied il-valur miżjud tal-
kumitat ta' appell, ir-rwol tiegħu għalhekk 
għandu jkun imsaħħaħ billi tkun provduta 
l-possibbiltà ta' laqgħa ulterjuri tal-kumitat 
ta' appell kull meta ma tkun ingħatat l-ebda 
opinjoni. Il-livell xieraq ta' 
rappreżentazzjoni waqt il-laqgħa ulterjuri 
tal-kumitat ta' appell għandu jkun ta' livell 
ministerjali, biex tkun żgurata diskussjoni 
politika. Biex tkun possibbli l-
organizzazzjoni ta' laqgħa ulterjuri bħal 
din, il-perjodu ta' żmien biex il-kumitat ta' 
appell jagħti opinjoni jenħtieġ li jiġi estiż.

(8) Sabiex jiżdied il-valur miżjud tal-
kumitat ta' appell, ir-rwol tiegħu għalhekk 
għandu jkun imsaħħaħ billi tkun provduta 
l-possibbiltà, f'ċirkostanzi eċċezzjonali, ta' 
laqgħa ulterjuri tal-kumitat ta' appell, mal-
ewwel opportunità, kull meta ma tkun 
ingħatat l-ebda opinjoni. Il-livell ta' 
rappreżentazzjoni waqt il-laqgħa ulterjuri 
tal-kumitat ta' appell jenħtieġ li jkun 
f'livell politiku xieraq, bħal dak ta' livell 
ministerjali, biex tkun żgurata diskussjoni 
politika. Biex tkun possibbli l-
organizzazzjoni ta' laqgħa ulterjuri bħal 
din, il-perjodu ta' żmien biex il-kumitat ta' 
appell jagħti opinjoni jenħtieġ li jiġi estiż.
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-Kummissjoni jenħtieġ li jkollha 
l-possibbiltà, f'każijiet speċifiċi, li titlob 
lill-Kunsill biex jindika l-opinjonijiet u l-
orjentazzjoni tiegħu fuq l-implikazzjonijiet 
usa' ta' nuqqas ta' opinjoni, inklużi l-
implikazzjonijiet istituzzjonali, legali, 
politiċi u internazzjonali. Jenħtieġ li l-
Kummissjoni tqis kwalunkwe pożizzjoni 
espressa mill-Kunsill fi żmien 3 xhur wara 
r-riferiment. F'każijiet debitament 
ġustifikati, il-Kummissjoni tista' tindika 
skadenza iqsar fir-riferiment.

(10) Fuq talba tal-Kummissjoni, il-
Kunsill jenħtieġ li jkollu l-possibbiltà, 
f'każijiet speċifiċi, li jagħti l-opinjonijiet 
tiegħu fuq l-implikazzjonijiet usa' ta' 
nuqqas ta' opinjoni, inklużi l-
implikazzjonijiet istituzzjonali, legali, 
politiċi, finanzjarji u internazzjonali. 
Jenħtieġ li l-Kummissjoni tqis kwalunkwe 
pożizzjoni espressa mill-Kunsill fi żmien 3 
xhur wara r-riferiment. F'każijiet 
debitament ġustifikati, il-Kummissjoni 
tista' tindika skadenza iqsar fir-riferiment. 
Il-Parlament Ewropew jenħtieġ li jkun 
infurmat dwar ir-riżultat tar-riferiment 
lill-Kunsill fl-iqsar żmien possibbli.

Ġustifikazzjoni

B'rispett tad-demokrazija, huwa importanti li l-Parlament ikun infurmat dwar il-
konklużjonijiet tar-riferiment lill-Kunsill.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) It-trasparenza dwar il-voti tar-
rappreżentanti tal-Istati Membri fil-livell 
tal-kumitat ta' appell jenħtieġ li tiżdied u l-
voti tar-rappreżentanti tal-Istati Membri 
individwali jenħtieġu jsiru pubbliċi.

(11) It-trasparenza matul il-proċeduri 
kollha konsultattivi u ta' eżaminazjoni, 
kemm fil-livell tal-kumitat kif ukoll fil-
livell tal-kumitat ta' appell, inkluż fir-
rigward ta' informazzjoni dwar kif 
jivvutaw ir-rappreżentanti tal-Istati 
Membri, jenħtieġ li tiżdied. Jenħtieġ li l-
voti ta' kull Stat Membru jsiru pubbliċi u 
jkunu akkumpanjati minn ġustifikazzjoni 
kemm għal opinjoni favur, kontra jew 
għal astensjoni.
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Sabiex tissaħħaħ it-trasparenza, 
biex iċ-ċittadini tal-Unjoni jkunu 
infurmati aħjar u biex tissaħħaħ il-fiduċja 
tagħhom fil-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet tal-Unjoni, jenħtieġ li l-
Kummissjoni u l-Istati Membri jaħdmu 
fuq komunikazzjoni konġunta dwar il-
valutazzjoni tar-riskji, b'mod partikolari 
f'dak li jikkonċerna suġġetti sensittivi, u 
dwar il-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet 
tal-Unjoni dwar it-tqassim tal-kompetenzi 
b'mod partikolari fost il-korpi xjentifiċi 
uffiċjali fi ħdan l-Unjoni, l-aġenziji u l-
istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-Istati 
Membri.

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta għandha l-għan li ssaħħaħ il-fiduċja taċ-ċittadini Ewropej fil-proċess tat-
teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE. Għalhekk huwa essenzjali li jiġu organizzati kampanji ta' 
informazzjoni estensivi.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 182/2011
Artikolu 3 – paragrafu 7 – subparagrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta ma tingħata l-ebda opinjoni fil-
kumitat ta' appell skont it-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 6(3), il-president 
jista' jiddeċiedi li l-kumitat ta' appell 
għandu jagħmel laqgħa ulterjuri, f'livell 
ministerjali. F'dawn il-każijiet, il-kumitat 
ta' appell għandu jagħti l-opinjoni tiegħu fi 
żmien 3 xhur mid-data ta' riferiment 
inizjali.

Meta ma tingħata l-ebda opinjoni fil-
kumitat ta' appell skont it-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 6(3), il-president 
jista' jiddeċiedi li l-kumitat ta' appell 
għandu jagħmel laqgħa ulterjuri, fil-livell 
politiku xieraq, pereżempju f'livell 
ministerjali, u mal-ewwel opportunità. 
F'dawn il-każijiet, il-kumitat ta' appell 
għandu jagħti l-opinjoni tiegħu fi żmien 3 
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xhur mid-data ta' riferiment inizjali.

Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi f'każijiet 
eċċezzjonali u debitament iġġustifikati li 
tnaqqas il-limiti ta' żmien previsti f'dan il-
paragrafu.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt b
Regolament (UE) Nru 182/2011
Artikolu 6 – paragrafu 3a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta ma tingħata l-ebda opinjoni 
fil-kumitat ta' appell, il-Kummissjoni tista' 
tirreferi l-kwistjoni lill-Kunsill għal 
opinjoni li tindika l-opinjonijiet u l-
orjentazzjoni tiegħu fuq l-implikazzjonijiet 
usa' tan-nuqqas ta' opinjoni, inklużi l-
implikazzjonijiet istituzzjonali, legali, 
politiċi u internazzjonali. Il-Kummissjoni 
għandha tqis kwalunkwe pożizzjoni 
espressa mill-Kunsill fi żmien 3 xhur wara 
r-riferiment. F'każijiet debitament 
ġustifikati, il-Kummissjoni tista' tindika 
skadenza iqsar fir-riferiment.

3a. Meta ma tingħata l-ebda opinjoni 
fil-kumitat ta' appell, il-Kunsill, fuq talba 
tal-Kummissjoni, jista' jagħti l-opinjoni 
tiegħu dwar l-implikazzjonijiet usa' tan-
nuqqas ta' opinjoni, inklużi l-
implikazzjonijiet istituzzjonali, legali, 
politiċi u internazzjonali. Il-Kummissjoni 
għandha tqis kwalunkwe pożizzjoni 
espressa mill-Kunsill fi żmien 3 xhur wara 
r-riferiment. F'każijiet debitament 
ġustifikati, il-Kummissjoni tista' tindika 
skadenza iqsar fir-riferiment. Il-Parlament 
Ewropew għandu jiġi infurmat dwar ir-
riżultat tar-riferiment lill-Kunsill mill-
aktar fis possibbli.

Ġustifikazzjoni

B'rispett tad-demokrazija huwa importanti li l-Parlament ikun infurmat, kemm jista' jkun 
malajr, dwar il-konklużjonijiet tar-riferiment lill-Kunsill.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 1 - paragrafu 1 - punt 3 - punt a
Regolament (UE) Nru 182/2011
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ir-riżultati tal-vot inklużi, fil-każ (e) ir-riżultati tal-vot inklużi jirriflettu 
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tal-kumitat ta' appell, il-voti espressi mir-
rappreżentant ta' kull Stat Membru; 

l-pożizzjoni espressa mir-rappreżentant ta' 
kull Stat Membru kemm fil-kumitati kif 
ukoll fil-kumitat ta' appell, akkumpanjata 
minn ġustifikazzjoni, dwar jekk hux vot 
favur jew kontra jew astensjoni;
(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat u timponi 
adattamenti tekniċi fit-test kollu.)

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ ikun hemm aktar trasparenza biex terġa' tinkiseb il-fiduċja taċ-ċittadini Ewropej fil-
proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE. Dan iseħħ bl-iżvelar tal-voti kemm fil-livell tal-
kumitati kif ukoll tal-kumitat ta' appell bi spjegazzjoni tal-motivazzjonijiet tal-Istati Membri. 
L-Istati Membri jeħtiġilhom jassumu r-responsabbiltajiet tagħhom.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 182/2011
L-Artikolu 11 – paragrafu 1

Test fis-seħħ Emenda

(3a) fl-Artikolu 11, l-ewwel paragrafu 
huwa sostitwit b'dan li ġej:

Fejn att bażiku jiġi adottat skont il-
proċedura leġiżlattiva ordinarja, jew il-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista' fi 
kwalunkwe mument jindika lill-
Kummissjoni li, fl-opinjoni tiegħu, l-
abbozz ta' att ta' implimentazzjoni jeċċedi 
s-setgħat ta' implimentazzjoni previsti fl-
att bażiku. F'tali każ, il-Kummissjoni 
għandha teżamina l-abbozz tal-att ta' 
implimentazzjoni, filwaqt li tqis il-
pożizzjonijiet espressi, u għandha tinforma 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jekk 
ikollhiex l-intenzjoni li żżomm, temenda 
jew tirtira l-abbozz tal-att ta' 
implimentazzjoni.

Fejn att bażiku jiġi adottat skont il-
proċedura leġiżlattiva ordinarja, jew il-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill, li ġew 
infurmati dwar l-att ta' implimentazzjoni 
simultanjament u kemm jista' jkun 
malajr, jista' fi kwalunkwe mument jindika 
lill-Kummissjoni li, fl-opinjoni tiegħu, l-
abbozz ta' att ta' implimentazzjoni jew il-
miżura tmur lil hinn mis-setgħat ta' 
implimentazzjoni mogħtija fl-att bażiku 
leġiżlattiv jew mhux konsistenti mad-dritt 
tal-Unjoni fi kwistjonijiet oħra. F'tali każ, 
il-Kummissjoni għandha teżamina l-abbozz 
tal-att ta' implimentazzjoni, filwaqt li tqis 
il-pożizzjonijiet espressi, u għandha 
tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jekk ikollhiex l-intenzjoni li 
żżomm, temenda jew tirtira l-abbozz tal-att 
ta' implimentazzjoni.
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