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Emenda 12
Mireille D'Ornano

Proposta għal Regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Is-suq intern huwa pedament tal-
Unjoni Ewropea. Sa mill-bidu tiegħu, kien 
kontributur ewlieni għat-tkabbir, għall-
kompetittività u għall-impjiegi. Huwa 
ġġenera opportunitajiet ġodda u 
ekonomiji ta' skala għan-negozji Ewropej, 
b'mod partikolari għall-intrapriżi mikro, 
żgħar u ta' daqs medju (SMEs), u saħħaħ 
il-kompetittività industrijali tagħhom. Is-
suq intern ikkontribwixxa għall-ħolqien 
ta' impjiegi u offra għażla akbar bi 
prezzijiet orħos lill-konsumaturi. Qed 
ikompli jkun magna għall-bini ta' 
ekonomija aktar b'saħħitha, aktar 
bilanċjata u aktar ġusta. Huwa waħda 
mill-akbar kisbiet tal-UE u l-aħjar assi 
tagħha f'dinja li kulma tmur qed tkun 
dejjem aktar globalizzata.

(1) Is-suq intern huwa pedament tal-
Unjoni Ewropea. Sa mill-bidu tiegħu, dan 
ma ffaċilitax it-tkabbir, il-kompetittività 
jew il-ħolqien mistenni ta' impjiegi.

Or. fr

Emenda 13
Stefan Eck

Proposta għal Regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Is-suq intern huwa pedament tal-
Unjoni Ewropea. Sa mill-bidu tiegħu, kien 
kontributur ewlieni għat-tkabbir, għall-
kompetittività u għall-impjiegi. Huwa 
ġġenera opportunitajiet ġodda u ekonomiji 
ta' skala għan-negozji Ewropej, b'mod 
partikolari għall-intrapriżi mikro, żgħar u 
ta' daqs medju (SMEs), u saħħaħ il-
kompetittività industrijali tagħhom. Is-suq 

(1) Is-suq intern huwa pedament tal-
Unjoni Ewropea. Sa mill-bidu tiegħu, kien 
kontributur ewlieni għat-tkabbir, għall-
kompetittività u għall-impjiegi. Huwa 
ġġenera opportunitajiet ġodda u ekonomiji 
ta' skala għan-negozji Ewropej. Qed 
ikompli jkun magna għall-bini ta' 
ekonomija aktar b'saħħitha. Huwa waħda 
mill-akbar kisbiet tal-UE u l-aħjar assi 
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intern ikkontribwixxa għall-ħolqien ta' 
impjiegi u offra għażla akbar bi prezzijiet 
orħos lill-konsumaturi. Qed ikompli jkun 
magna għall-bini ta' ekonomija aktar 
b'saħħitha, aktar bilanċjata u aktar ġusta. 
Huwa waħda mill-akbar kisbiet tal-UE u l-
aħjar assi tagħha f'dinja li kulma tmur qed 
tkun dejjem aktar globalizzata.

tagħha f'dinja li kulma tmur qed tkun 
dejjem aktar globalizzata.

Or. en

Emenda 14
Luke Ming Flanagan

Proposta għal Regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Is-suq intern huwa pedament tal-
Unjoni Ewropea. Sa mill-bidu tiegħu, kien 
kontributur ewlieni għat-tkabbir, għall-
kompetittività u għall-impjiegi. Huwa 
ġġenera opportunitajiet ġodda u ekonomiji 
ta' skala għan-negozji Ewropej, b'mod 
partikolari għall-intrapriżi mikro, żgħar u 
ta' daqs medju (SMEs), u saħħaħ il-
kompetittività industrijali tagħhom. Is-suq 
intern ikkontribwixxa għall-ħolqien ta' 
impjiegi u offra għażla akbar bi prezzijiet 
orħos lill-konsumaturi. Qed ikompli jkun 
magna għall-bini ta' ekonomija aktar 
b'saħħitha, aktar bilanċjata u aktar ġusta. 
Huwa waħda mill-akbar kisbiet tal-UE u l-
aħjar assi tagħha f'dinja li kulma tmur qed 
tkun dejjem aktar globalizzata.

(1) Is-suq intern huwa l-pedament tal-
Unjoni Ewropea. Sa mill-bidu tiegħu, kien 
kontributur ewlieni għat-tkabbir, għall-
kompetittività u għall-impjiegi. Huwa 
ġġenera opportunitajiet ġodda u ekonomiji 
ta' skala għan-negozji Ewropej, b'mod 
partikolari għall-intrapriżi mikro, żgħar u 
ta' daqs medju (SMEs), u saħħaħ il-
kompetittività industrijali tagħhom. Is-suq 
intern ikkontribwixxa għall-ħolqien ta' 
impjiegi u offra għażla akbar bi prezzijiet 
orħos lill-konsumaturi. Qed ikompli jkun 
magna għall-bini ta' ekonomija aktar 
b'saħħitha, aktar bilanċjata u aktar ġusta. 
Huwa waħda mill-akbar kisbiet tal-UE u l-
aħjar assi tagħha f'dinja li kulma tmur qed 
tkun dejjem aktar globalizzata.

Or. en

Emenda 15
Stefan Eck

Proposta għal Regolament
Premessa 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-korp sostanzjali tal-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni jirfed il-funzjonament tas-suq 
intern. Dan jirrigwarda, b'mod partikolari, 
il-kompetittività, l-istandardizzazzjoni, il-
protezzjoni tal-konsumatur, is-sorveljanza 
tas-suq u r-regolamentazzjoni tal-katina 
alimentari iżda wkoll regoli li jirrigwardaw 
tranżazzjonijiet tan-negozju, kummerċjali u 
finanzjarji u l-promozzjoni ta' 
kompetizzjoni ġusta li tipprovdi 
kundizzjonijiet ekwi essenzjali għall-
funzjonament tas-suq intern.

(3) Il-korp sostanzjali tal-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni jirfed il-funzjonament tas-suq 
intern. Dan jirrigwarda, b'mod partikolari, 
il-kompetittività, l-istandardizzazzjoni, il-
protezzjoni tal-konsumatur, il-ħarsien 
ambjentali, il-ħarsien tal-benessri tal-
annimali, is-sorveljanza tas-suq u r-
regolamentazzjoni tal-katina alimentari, is-
sostenibbiltà ekonomika, iżda wkoll regoli 
li jirrigwardaw tranżazzjonijiet tan-
negozju, kummerċjali u finanzjarji u l-
promozzjoni ta' kompetizzjoni ġusta li 
tipprovdi kundizzjonijiet ekwi essenzjali 
għall-funzjonament tas-suq intern.

Or. en

Emenda 16
Luke Ming Flanagan

Proposta għal Regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Madankollu għad fadal ostakli 
għall-funzjonament xieraq tas-suq intern 
jew qed jitfaċċaw ostakoli ġodda. L-
istabbiliment tar-regoli huwa biss l-ewwel 
pass iżda li jirnexxielhom jaħdmu huwa 
daqstant importanti. Fl-aħħar mill-aħħar 
din hija kwistjoni ta' fiduċja taċ-ċittadini fl-
Unjoni, fil-kapaċità tagħha li tagħti 
riżultati, u l-abbiltà tagħha li toħloq 
impjiegi u tkabbir filwaqt li tipproteġi l-
interess pubbliku.

(4) Madankollu għad fadal ostakli 
għall-funzjonament xieraq tas-suq intern 
jew qed jitfaċċaw ostakli ġodda. L-
istabbiliment tar-regoli huwa biss l-ewwel 
pass, l-implimentazzjoni ta' dawn ir-regoli 
b'mod komplut u ġust huwa daqstant 
importanti. Fl-aħħar mill-aħħar din hija 
kwistjoni ta' fiduċja taċ-ċittadini fl-Unjoni, 
fir-rwol u l-kapaċità tagħha li toħloq 
tkabbir sostenibbli u impjiegi sinifikanti li 
jkunu konformi mad-drittijiet u l-
leġiżlazzjoni attwali tal-Unjoni dwar l-
impjiegi, filwaqt li tipproteġi l-interess 
pubbliku.

Or. en

Emenda 17
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Mireille D'Ornano

Proposta għal Regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Madankollu għad fadal ostakli 
għall-funzjonament xieraq tas-suq intern
jew qed jitfaċċaw ostakoli ġodda. L-
istabbiliment tar-regoli huwa biss l-ewwel 
pass iżda li jirnexxielhom jaħdmu huwa 
daqstant importanti. Fl-aħħar mill-aħħar 
din hija kwistjoni ta' fiduċja taċ-ċittadini fl-
Unjoni, fil-kapaċità tagħha li tagħti 
riżultati, u l-abbiltà tagħha li toħloq 
impjiegi u tkabbir filwaqt li tipproteġi l-
interess pubbliku.

(4) Għadhom jeżistu u qegħdin 
jinħolqu ostakli ġodda għall-funzjonament 
tajjeb tas-suq intern. L-adozzjoni tar-regoli 
hija biss l-ewwel pass; li jirnexxielhom 
jaħdmu huwa daqstant importanti. Fl-aħħar 
mill-aħħar din hija kwistjoni ta' fiduċja taċ-
ċittadini fl-Unjoni, fil-kapaċità tagħha li 
tagħti riżultati, u l-abbiltà tagħha li toħloq 
impjiegi u tkabbir filwaqt li tipproteġi l-
interess pubbliku. Bħalissa, l-aspettattivi 
taċ-ċittadini f'dawn l-oqsma għadhom ma 
ġewx sodisfati.

Or. fr

Emenda 18
Mireille D'Ornano

Proposta għal Regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Madankollu għad fadal ostakli 
għall-funzjonament xieraq tas-suq intern 
jew qed jitfaċċaw ostakoli ġodda. L-
istabbiliment tar-regoli huwa biss l-ewwel 
pass iżda li jirnexxielhom jaħdmu huwa 
daqstant importanti. Fl-aħħar mill-aħħar 
din hija kwistjoni ta' fiduċja taċ-ċittadini fl-
Unjoni, fil-kapaċità tagħha li tagħti 
riżultati, u l-abbiltà tagħha li toħloq 
impjiegi u tkabbir filwaqt li tipproteġi l-
interess pubbliku.

(4) Madankollu għad fadal ostakli 
għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern u
qed jitfaċċaw ostakli ġodda. L-adozzjoni
tar-regoli hija biss l-ewwel pass; li 
jirnexxielhom jaħdmu huwa daqstant 
importanti. Fl-aħħar mill-aħħar din hija 
kwistjoni ta' fiduċja taċ-ċittadini fl-Unjoni, 
fil-kapaċità tagħha li tagħti riżultati, u l-
abbiltà tagħha li toħloq impjiegi u tkabbir 
filwaqt li tipproteġi l-interess pubbliku -
fiduċja li ħadet daqqa serja minn ostakli 
ekonomiċi u soċjali fl-Unjoni Ewropea.

Or. fr
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Emenda 19
Stefan Eck

Proposta għal Regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Madankollu għad fadal ostakli 
għall-funzjonament xieraq tas-suq intern 
jew qed jitfaċċaw ostakoli ġodda. L-
istabbiliment tar-regoli huwa biss l-ewwel 
pass iżda li jirnexxielhom jaħdmu huwa 
daqstant importanti. Fl-aħħar mill-aħħar 
din hija kwistjoni ta' fiduċja taċ-ċittadini fl-
Unjoni, fil-kapaċità tagħha li tagħti 
riżultati, u l-abbiltà tagħha li toħloq 
impjiegi u tkabbir filwaqt li tipproteġi l-
interess pubbliku.

(4) Madankollu għad fadal ostakli 
għall-funzjonament xieraq tas-suq intern 
jew qed jitfaċċaw ostakli ġodda. L-
istabbiliment tar-regoli huwa biss l-ewwel 
pass iżda li jirnexxielhom jaħdmu huwa 
daqstant importanti. Fl-aħħar mill-aħħar 
din hija kwistjoni ta' fiduċja taċ-ċittadini fl-
Unjoni, fil-kapaċità tagħha li tagħti 
riżultati, u l-abbiltà tagħha li toħloq 
impjiegi u tkabbir filwaqt li tipproteġi l-
interess pubbliku u tal-pjaneta.

Or. en

Emenda 20
Stefan Eck

Proposta għal Regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Jeżistu bosta programmi għall-
azzjoni tal-Unjoni bħalissa fl-oqsma tal-
kompetittività tal-intrapriżi inklużi l-SMEs, 
il-protezzjoni tal-konsumatur, tal-klijenti u 
tal-utenti aħħarin fis-servizzi finanzjarji, it-
tfassil tal-politika fis-servizzi finanzjarji u 
l-katina alimentari. Xi attivitajiet 
addizzjonali huma ffinanzjati direttament 
taħt il-linji baġitarji tas-suq intern. Huwa 
neċessarju li jiġu simplifikati u sfruttati s-
sinerġiji bejn diversi azzjonijiet u jiġi 
previst qafas ta' finanzjament aktar 
flessibbli u aġli għall-finanzjament tal-
attivitajiet li jimmiraw li jiksbu suq intern 
li jiffunzjona tajjeb bl-aktar mod 
kosteffiċjenti. Għalhekk huwa neċessarju li 
jiġi stabbilit programm ġdid li jiġbor 

(5) Jeżistu bosta programmi għall-
azzjoni tal-Unjoni bħalissa fl-oqsma tal-
kompetittività tal-intrapriżi inklużi l-SMEs, 
il-protezzjoni tal-konsumatur, tal-klijenti u 
tal-utenti aħħarin fis-servizzi finanzjarji, it-
tfassil tal-politika fis-servizzi finanzjarji u 
l-katina alimentari. Xi attivitajiet 
addizzjonali huma ffinanzjati direttament 
taħt il-linji baġitarji tas-suq intern. Huwa 
neċessarju li jiġu simplifikati u sfruttati s-
sinerġiji bejn diversi azzjonijiet u jiġi 
previst qafas ta' finanzjament aktar 
flessibbli u aġli għall-finanzjament tal-
attivitajiet li jimmiraw li jiksbu suq intern 
li jiffunzjona tajjeb bl-aktar mod 
kosteffiċjenti filwaqt li jiġi ppreservat l-
interess pubbliku mingħajr ma ssir ħsara 
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flimkien l-attivitajiet li qabel kienu 
ffinanzjati taħt dawk il-programmi l-oħra u 
linji baġitarji oħra rilevanti. Jenħtieġ li l-
Programm jinkludi wkoll inizjattivi ġodda 
li għandhom l-għan li jtejbu l-
funzjonament tas-suq intern.

lill-ambjent u mingħajr ma jsir tentattiv 
ta' ritaljazzjoni kontra r-regoli tal-UE fl-
oqsma tal-ħela tal-ikel u l-frodi 
alimentari, il-benessri tal-annimali, il-
kontrolli uffiċjali u l-ġlieda kontra l-mard 
tal-bniedem u tal-annimali.
Għalhekk huwa neċessarju li jiġi stabbilit 
programm ġdid li jiġbor flimkien l-
attivitajiet li qabel kienu ffinanzjati taħt 
dawk il-programmi l-oħra u linji baġitarji 
oħra rilevanti. Jenħtieġ li l-Programm 
jinkludi wkoll inizjattivi ġodda li 
għandhom l-għan li jtejbu l-funzjonament 
tas-suq intern u jżidu l-livell tal-protezzjoni 
tas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali, tad-
dinjità tal-annimali bħala esseri sensibbli 
u tal-ambjent.

Or. en

Emenda 21
Luke Ming Flanagan

Proposta għal Regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Jeżistu bosta programmi għall-
azzjoni tal-Unjoni bħalissa fl-oqsma tal-
kompetittività tal-intrapriżi inklużi l-SMEs, 
il-protezzjoni tal-konsumatur, tal-klijenti u 
tal-utenti aħħarin fis-servizzi finanzjarji, it-
tfassil tal-politika fis-servizzi finanzjarji u 
l-katina alimentari. Xi attivitajiet 
addizzjonali huma ffinanzjati direttament 
taħt il-linji baġitarji tas-suq intern. Huwa 
neċessarju li jiġu simplifikati u sfruttati s-
sinerġiji bejn diversi azzjonijiet u jiġi 
previst qafas ta' finanzjament aktar 
flessibbli u aġli għall-finanzjament tal-
attivitajiet li jimmiraw li jiksbu suq intern 
li jiffunzjona tajjeb bl-aktar mod
kosteffiċjenti. Għalhekk huwa neċessarju li 
jiġi stabbilit programm ġdid li jiġbor 
flimkien l-attivitajiet li qabel kienu 
ffinanzjati taħt dawk il-programmi l-oħra u 

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)          
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linji baġitarji oħra rilevanti. Jenħtieġ li l-
Programm jinkludi wkoll inizjattivi ġodda 
li għandhom l-għan li jtejbu l-
funzjonament tas-suq intern.

Or. en

Emenda 22
Bolesław G. Piecha

Proposta għal Regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-iżvilupp, il-produzzjoni u d-
disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea 
huma soġġetti għal Programm Statistiku 
Ewropew separat stabbilit bir-Regolament 
(UE) Nru 99/2013 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill47. Sabiex tiġi provduta 
kontinwità tal-produzzjoni u tad-
disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea, il-
programm il-ġdid jenħtieġ li jinkludi wkoll 
l-attivitajiet koperti mill-Programm 
Statistiku Ewropew billi jiġi provdut qafas 
għall-iżvilupp, il-produzzjoni u d-
disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea. Il-
Programm jenħtieġ li jistabbilixxi l-qafas 
finanzjarju għall-istatistika Ewropea biex 
tinħareġ statistika ta' kwalità għolja, 
komparabbli u affidabbli dwar l-Ewropa 
sabiex tirfed it-tfassil, l-implimentazzjoni, 
il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-politiki 
kollha tal-UE.

(6) L-iżvilupp, il-produzzjoni u d-
disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea 
huma soġġetti għal Programm Statistiku 
Ewropew separat stabbilit bir-Regolament 
(UE) Nru 99/2013 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill47. Sabiex tiġi provduta 
kontinwità tal-produzzjoni u tad-
disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea, il-
programm il-ġdid jenħtieġ li jinkludi wkoll 
l-attivitajiet koperti mill-Programm 
Statistiku Ewropew billi jiġi provdut qafas 
għall-iżvilupp, il-produzzjoni u d-
disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea. Il-
Programm jenħtieġ li jistabbilixxi l-qafas 
finanzjarju għall-istatistika Ewropea biex 
tinħareġ statistika ta' kwalità għolja, 
komparabbli u affidabbli dwar l-Ewropa 
sabiex tirfed it-tfassil, l-implimentazzjoni, 
il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-politiki 
kollha tal-UE. Madankollu, it-tħejjija tal-
istatistika m'għandhiex tirriżulta f'żieda 
fil-piż amministrattiv kemm għall-
intrapriżi kif ukoll għall-entitajiet 
pubbliċi.

_________________ _________________

47 Ir-Regolament (UE) Nru 99/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta' Jannar 2013 dwar il-programm 
statistiku Ewropew tal-2013-2017 
(ĠU L 39, 9.2.2013, p. 12).

47 Ir-Regolament (UE) Nru 99/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta' Jannar 2013 dwar il-programm 
statistiku Ewropew tal-2013-2017 
(ĠU L 39, 9.2.2013, p. 12).
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Emenda 23
Stefan Eck

Proposta għal Regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-iżvilupp, il-produzzjoni u d-
disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea 
huma soġġetti għal Programm Statistiku 
Ewropew separat stabbilit bir-Regolament 
(UE) Nru 99/2013 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill47. Sabiex tiġi provduta 
kontinwità tal-produzzjoni u tad-
disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea, il-
programm il-ġdid jenħtieġ li jinkludi wkoll 
l-attivitajiet koperti mill-Programm 
Statistiku Ewropew billi jiġi provdut qafas 
għall-iżvilupp, il-produzzjoni u d-
disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea. Il-
Programm jenħtieġ li jistabbilixxi l-qafas 
finanzjarju għall-istatistika Ewropea biex 
tinħareġ statistika ta' kwalità għolja, 
komparabbli u affidabbli dwar l-Ewropa 
sabiex tirfed it-tfassil, l-implimentazzjoni, 
il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-politiki 
kollha tal-UE.

(6) L-iżvilupp, il-produzzjoni u d-
disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea 
huma soġġetti għal Programm Statistiku 
Ewropew separat stabbilit bir-Regolament 
(UE) Nru 99/2013 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill47. Sabiex tiġi provduta 
kontinwità tal-produzzjoni u tad-
disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea, il-
programm il-ġdid jenħtieġ li jinkludi wkoll 
l-attivitajiet koperti mill-Programm 
Statistiku Ewropew billi jiġi provdut qafas 
għall-iżvilupp, il-produzzjoni u d-
disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea. Il-
Programm jenħtieġ li jistabbilixxi l-qafas 
finanzjarju għall-istatistika Ewropea biex 
tinħareġ, lill-pubbliku ġenerali u lill-
partijiet ikkonċernati ekonomiċi u soċjali 
kollha u lill-amministrazzjonijiet pubbliċi,
statistika ta' kwalità għolja, komparabbli u 
affidabbli dwar l-Ewropa sabiex tirfed it-
tfassil, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u 
l-evalwazzjoni tal-politiki kollha tal-UE.

_________________ _________________

47 Ir-Regolament (UE) Nru 99/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta' Jannar 2013 dwar il-programm 
statistiku Ewropew tal-2013-2017 
(ĠU L 39, 9.2.2013, p. 12).

47 Ir-Regolament (UE) Nru 99/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta' Jannar 2013 dwar il-programm 
statistiku Ewropew tal-2013-2017 
(ĠU L 39, 9.2.2013, p. 12).

Or. en

Emenda 24
Stefan Eck
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Proposta għal Regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-Programm jenħtieġ li jappoġġa t-
tfassil, l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni li tirfed il-
funzjonament tajjeb tas-suq intern. Il-
Programm jenħtieġ li jappoġġa l-ħolqien 
tal-kundizzjonijiet it-tajbin biex jagħti s-
setgħa lill-atturi kollha tas-suq intern: lin-
negozji, liċ-ċittadini inklużi l-konsumaturi, 
lis-soċjetà ċivili u lill-awtoritajiet pubbliċi. 
Għal dan l-għan, il-Programm jenħtieġ li 
jimmira li jiżgura l-kompetittività tan-
negozji, b'mod partikolari tal-SMEs, iżda 
wkoll li jappoġġa l-infurzar tal-protezzjoni 
tal-konsumatur u r-regoli ta' sikurezza u 
jissensibilizza n-negozji u l-individwi billi 
jipprovdilhom l-għodod ġusti, l-għarfien u 
l-kompetenza biex jagħmlu deċiżjonijiet 
informati u jsaħħaħ il-parteċipazzjoni 
tagħhom fit-tfassil tal-politiki tal-Unjoni. 
Barra minn hekk, il-Programm jenħtieġ li 
jkollu l-għan li jsaħħaħ il-kooperazzjoni 
regolatorja u amministrattiva, b'mod 
partikolari permezz tal-iskambju tal-aħjar 
prattiki, il-bini ta' bażijiet ta' għarfien u 
kompetenza, inkluż l-użu tal-akkwist 
pubbliku strateġiku. Il-Programm jenħtieġ 
ukoll li jappoġġa l-iżvilupp ta' standards 
internazzjonali ta' kwalità għolja li jirfdu l-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni. Dan jinkludi wkoll l-iffissar ta' 
standards fil-qasam tar-rappurtar 
finanzjarju u tal-awditjar, li 
jikkontribwixxu għat-trasparenza u l-
funzjonament tajjeb tas-swieq tal-kapital 
tal-Unjoni u jtejbu l-protezzjoni tal-
investitur. Jenħtieġ li l-Programm jappoġġa 
t-tfassil tar-regoli u l-iffissar ta' standards 
ukoll billi jiżgura l-involviment l-aktar 
wiesa' possibbli tal-partijiet ikkonċernati. 
L-objettiv tal-Programm jenħtieġ li jkun 
ukoll li jappoġġa l-implimentazzjoni u l-
infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni li 
tipprovdi għal livell għoli ta' saħħa għall-
bniedem, għall-annimali u għall-pjanti tul 

(8) Il-Programm jenħtieġ li jappoġġja 
t-tfassil, l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni li tirfed il-
funzjonament tajjeb tas-suq intern. Il-
Programm jenħtieġ li jappoġġja l-ħolqien 
tal-kundizzjonijiet it-tajbin biex jagħti s-
setgħa lill-atturi kollha tas-suq intern: lin-
negozji, liċ-ċittadini inklużi l-konsumaturi, 
lis-soċjetà ċivili u lill-awtoritajiet pubbliċi. 
Għal dan l-għan, il-Programm jenħtieġ li 
jimmira li jiżgura l-kompetittività tan-
negozji, b'mod partikolari tal-SMEs, iżda 
wkoll li jappoġġja l-infurzar tal-protezzjoni 
tal-konsumatur u r-regoli ta' sikurezza u 
jissensibilizza n-negozji u l-individwi billi 
jipprovdilhom l-għodod ġusti, l-għarfien u 
l-kompetenza biex jagħmlu deċiżjonijiet 
informati u jsaħħaħ il-parteċipazzjoni 
tagħhom fit-tfassil tal-politiki tal-Unjoni. 
Barra minn hekk, il-Programm jenħtieġ li 
jkollu l-għan li jsaħħaħ il-kooperazzjoni 
regolatorja u amministrattiva, b'mod 
partikolari permezz tal-iskambju tal-aħjar 
prattiki, il-bini ta' bażijiet ta' għarfien u 
kompetenza, inkluż l-użu tal-akkwist 
pubbliku strateġiku. Il-Programm jenħtieġ 
ukoll li jappoġġja l-iżvilupp ta' standards 
internazzjonali ta' kwalità għolja li jirfdu l-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni. Dan jinkludi wkoll l-iffissar ta' 
standards fil-qasam tar-rappurtar 
finanzjarju u tal-awditjar, li 
jikkontribwixxu għat-trasparenza u l-
funzjonament tajjeb tas-swieq tal-kapital 
tal-Unjoni u jtejbu l-protezzjoni tal-
investitur, tal-konsumatur u tal-annimali. 
Jenħtieġ li l-Programm jappoġġja t-tfassil 
tar-regoli u l-iffissar ta' standards ukoll billi 
jiżgura l-involviment l-aktar wiesa' 
possibbli tal-partijiet ikkonċernati. L-
objettiv tal-Programm jenħtieġ li jkun ukoll 
li jappoġġja l-implimentazzjoni u l-infurzar 
tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni li tipprovdi 
għal livell għoli ta' saħħa għall-bniedem, 
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il-katina alimentari u t-titjib tal-benessri 
tal-annimali.

għall-annimali u għall-pjanti tul il-katina 
alimentari u t-titjib tal-benessri tal-
annimali.

Or. en

Emenda 25
Luke Ming Flanagan

Proposta għal Regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-Programm jenħtieġ li jappoġġa t-
tfassil, l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni li tirfed il-
funzjonament tajjeb tas-suq intern. Il-
Programm jenħtieġ li jappoġġa l-ħolqien 
tal-kundizzjonijiet it-tajbin biex jagħti s-
setgħa lill-atturi kollha tas-suq intern: lin-
negozji, liċ-ċittadini inklużi l-konsumaturi, 
lis-soċjetà ċivili u lill-awtoritajiet pubbliċi. 
Għal dan l-għan, il-Programm jenħtieġ li 
jimmira li jiżgura l-kompetittività tan-
negozji, b'mod partikolari tal-SMEs, iżda 
wkoll li jappoġġa l-infurzar tal-protezzjoni 
tal-konsumatur u r-regoli ta' sikurezza u 
jissensibilizza n-negozji u l-individwi billi 
jipprovdilhom l-għodod ġusti, l-għarfien u 
l-kompetenza biex jagħmlu deċiżjonijiet 
informati u jsaħħaħ il-parteċipazzjoni 
tagħhom fit-tfassil tal-politiki tal-Unjoni. 
Barra minn hekk, il-Programm jenħtieġ li 
jkollu l-għan li jsaħħaħ il-kooperazzjoni 
regolatorja u amministrattiva, b'mod 
partikolari permezz tal-iskambju tal-aħjar 
prattiki, il-bini ta' bażijiet ta' għarfien u 
kompetenza, inkluż l-użu tal-akkwist 
pubbliku strateġiku. Il-Programm jenħtieġ 
ukoll li jappoġġa l-iżvilupp ta' standards 
internazzjonali ta' kwalità għolja li jirfdu l-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni. Dan jinkludi wkoll l-iffissar ta' 
standards fil-qasam tar-rappurtar
finanzjarju u tal-awditjar, li 
jikkontribwixxu għat-trasparenza u l-

(8) Il-Programm jenħtieġ li jappoġġja 
t-tfassil, l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni li tirfed il-
funzjonament tajjeb tas-suq intern. Il-
Programm jenħtieġ li jappoġġja l-ħolqien 
tal-kundizzjonijiet it-tajbin biex jagħti s-
setgħa lill-atturi kollha tas-suq intern: lin-
negozji, liċ-ċittadini inklużi l-konsumaturi, 
lis-soċjetà ċivili u lill-awtoritajiet pubbliċi. 
Għal dak il-għan, il-Programm għandu 
jkollu l-għanijiet li ġejjin:
(1) Jiżgura l-kompetittività tan-
negozji, speċjalment l-SMEs;
(2) Jappoġġja l-infurzar tal-protezzjoni 
tal-konsumatur u r-regoli ta' sikurezza u 
jissensibilizza n-negozji u l-individwi billi 
jipprovdilhom l-għodod ġusti, l-għarfien u 
l-kompetenza biex jagħmlu deċiżjonijiet 
informati u jsaħħaħ il-parteċipazzjoni 
tagħhom fit-tfassil tal-politiki tal-Unjoni;
(3) Isaħħaħ il-kooperazzjoni 
regolatorja u amministrattiva, b'mod 
partikolari permezz tal-iskambju tal-aħjar 
prattiki, il-bini ta' bażijiet ta' għarfien u 
kompetenza, inkluż l-użu tal-akkwist 
pubbliku strateġiku;
(4) Jappoġġja l-iżvilupp ta' standards 
internazzjonali ta' kwalità għolja li jirfdu l-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni. Dan jinkludi l-iffissar ta' standards 
fil-qasam tar-rapportar finanzjarju u tal-
awditjar, li jikkontribwixxu għat-
trasparenza u l-funzjonament proprju tas-
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funzjonament tajjeb tas-swieq tal-kapital 
tal-Unjoni u jtejbu l-protezzjoni tal-
investitur. Jenħtieġ li l-Programm 
jappoġġa t-tfassil tar-regoli u l-iffissar ta' 
standards ukoll billi jiżgura l-involviment 
l-aktar wiesa' possibbli tal-partijiet 
ikkonċernati. L-objettiv tal-Programm 
jenħtieġ li jkun ukoll li jappoġġa l-
implimentazzjoni u l-infurzar tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni li tipprovdi għal 
livell għoli ta' saħħa għall-bniedem, għall-
annimali u għall-pjanti tul il-katina 
alimentari u t-titjib tal-benessri tal-
annimali.

swieq tal-kapital tal-Unjoni u jtejbu l-
protezzjoni tal-investitur;
(5) Jappoġġja t-tfassil tar-regoli u l-
iffissar ta' standards billi jiżgura l-
involviment l-aktar wiesa' possibbli tal-
partijiet ikkonċernati;
(6) Jappoġġja l-implimentazzjoni u l-
infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni li 
tipprovdi għal livell għoli ta' saħħa għall-
bniedem, għall-annimali u għall-pjanti tul 
il-katina alimentari u t-titjib tal-benessri 
tal-annimali.

Or. en

Emenda 26
Mireille D'Ornano

Proposta għal Regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-Programm jenħtieġ li jappoġġa t-
tfassil, l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni li tirfed il-
funzjonament tajjeb tas-suq intern. Il-
Programm jenħtieġ li jappoġġa l-ħolqien 
tal-kundizzjonijiet it-tajbin biex jagħti s-
setgħa lill-atturi kollha tas-suq intern: lin-
negozji, liċ-ċittadini inklużi l-konsumaturi, 
lis-soċjetà ċivili u lill-awtoritajiet pubbliċi. 
Għal dan l-għan, il-Programm jenħtieġ li 
jimmira li jiżgura l-kompetittività tan-
negozji, b'mod partikolari tal-SMEs, iżda 
wkoll li jappoġġa l-infurzar tal-protezzjoni 
tal-konsumatur u r-regoli ta' sikurezza u 
jissensibilizza n-negozji u l-individwi billi 
jipprovdilhom l-għodod ġusti, l-għarfien u 
l-kompetenza biex jagħmlu deċiżjonijiet 
informati u jsaħħaħ il-parteċipazzjoni 
tagħhom fit-tfassil tal-politiki tal-Unjoni. 
Barra minn hekk, il-Programm jenħtieġ li 
jkollu l-għan li jsaħħaħ il-kooperazzjoni 
regolatorja u amministrattiva, b'mod 

(8) Il-Programm jenħtieġ li jappoġġja 
t-tfassil, l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni li tirfed il-
funzjonament tajjeb tas-suq intern. Il-
Programm jenħtieġ li jappoġġja l-ħolqien 
tal-kundizzjonijiet it-tajbin biex jagħti s-
setgħa lill-atturi kollha tas-suq intern: lin-
negozji, liċ-ċittadini inklużi l-konsumaturi, 
lis-soċjetà ċivili u lill-awtoritajiet pubbliċi. 
Għal dan l-għan, il-Programm jenħtieġ li 
jimmira li jiżgura l-kompetittività tan-
negozji, b'mod partikolari tal-SMEs, iżda 
wkoll li jappoġġja l-infurzar tal-protezzjoni 
tal-konsumatur u r-regoli ta' sikurezza u 
jissensibilizza n-negozji u l-individwi billi 
jipprovdilhom l-għodod ġusti, l-għarfien u 
l-kompetenza biex jagħmlu deċiżjonijiet 
informati u jsaħħaħ il-parteċipazzjoni 
tagħhom fit-tfassil tal-politiki tal-Unjoni. 
Barra minn hekk, il-Programm jenħtieġ li 
jkollu l-għan li jsaħħaħ il-kooperazzjoni 
regolatorja u amministrattiva, b'mod 
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partikolari permezz tal-iskambju tal-aħjar 
prattiki, il-bini ta' bażijiet ta' għarfien u 
kompetenza, inkluż l-użu tal-akkwist 
pubbliku strateġiku. Il-Programm jenħtieġ 
ukoll li jappoġġa l-iżvilupp ta' standards 
internazzjonali ta' kwalità għolja li jirfdu l-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni. Dan jinkludi wkoll l-iffissar ta' 
standards fil-qasam tar-rappurtar 
finanzjarju u tal-awditjar, li 
jikkontribwixxu għat-trasparenza u l-
funzjonament tajjeb tas-swieq tal-kapital 
tal-Unjoni u jtejbu l-protezzjoni tal-
investitur. Jenħtieġ li l-Programm jappoġġa 
t-tfassil tar-regoli u l-iffissar ta' standards 
ukoll billi jiżgura l-involviment l-aktar 
wiesa' possibbli tal-partijiet ikkonċernati. 
L-objettiv tal-Programm jenħtieġ li jkun 
ukoll li jappoġġa l-implimentazzjoni u l-
infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni li 
tipprovdi għal livell għoli ta' saħħa għall-
bniedem, għall-annimali u għall-pjanti tul 
il-katina alimentari u t-titjib tal-benessri 
tal-annimali.

partikolari permezz tal-iskambju tal-aħjar 
prattiki, il-bini ta' bażijiet ta' għarfien u 
kompetenza, inkluż l-użu tal-akkwist 
pubbliku strateġiku. Il-Programm jenħtieġ 
ukoll li jappoġġja l-iżvilupp ta' standards 
internazzjonali ta' kwalità għolja li jirfdu l-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni. Dan jinkludi wkoll l-iffissar ta' 
standards fil-qasam tar-rappurtar 
finanzjarju u tal-awditjar, li 
jikkontribwixxu għat-trasparenza u l-
funzjonament tajjeb tas-swieq tal-kapital 
tal-Unjoni u jtejbu l-protezzjoni tal-
investitur. Jenħtieġ li l-Programm 
jappoġġja t-tfassil tar-regoli u l-iffissar ta' 
standards ukoll billi jiżgura l-involviment 
l-aktar wiesa' possibbli tal-partijiet 
ikkonċernati. L-objettiv tal-Programm 
jenħtieġ li jkun ukoll li jappoġġja l-
implimentazzjoni u l-infurzar tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni li tipprovdi għal 
livell għoli ta' saħħa għall-bniedem, għall-
annimali u għall-pjanti tul il-katina 
alimentari u t-titjib tal-benessri tal-
annimali, kunsiderazzjonijiet li attwalment 
dwarhom ir-rekwiżiti taċ-ċittadini mhux 
qegħdin jiġu sodisfati b'mod sostanzjali.

Or. fr

Emenda 27
Stefan Eck

Proposta għal Regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Suq intern modern jippromwovi l-
kompetizzjoni u huwa ta' benefiċċju għall-
konsumaturi, għan-negozji u għall-
impjegati. L-użu aħjar tas-suq intern għas-
servizzi li dejjem jevolvi huwa mistenni li 
jgħin lin-negozji Ewropej joħolqu l-
impjiegi u jespandu lil hinn mill-fruntieri 
tagħhom, joffru għażla usa' ta' servizzi bi 
prezzijiet aħjar, filwaqt li jżommu 

(9) Suq intern modern jippromwovi l-
kompetizzjoni u huwa ta' benefiċċju għall-
konsumaturi, għan-negozji u għall-
impjegati, jirrispetta r-regoli tal-UE dwar 
l-ambjent u l-benessri tal-annimali. L-użu 
aħjar tas-suq intern għas-servizzi li dejjem 
jevolvi huwa mistenni li jgħin lin-negozji 
Ewropej joħolqu l-impjiegi u jespandu lil 
hinn mill-fruntieri tagħhom, joffru għażla 
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standards għoljin għall-konsumaturi u l-
ħaddiema. Biex jiksbu dan, il-Programm 
jenħtieġ li jikkontribwixxi għat-tneħħija 
tal-ostakli, u jiżgura qafas regolatorju li 
jista' jakkomoda mudelli ta' negozju 
innovattivi ġodda.

usa' ta' servizzi bi prezzijiet aħjar, filwaqt li 
jżommu standards għoljin għall-
konsumaturi, il-ħaddiema, l-ambjent u l-
annimali. Biex jiksbu dan, il-Programm 
jenħtieġ li jikkontribwixxi biex jiżgura 
qafas regolatorju li jista' jakkomoda 
mudelli ta' negozju innovattivi ġodda.

Or. en

Emenda 28
Luke Ming Flanagan

Proposta għal Regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Suq intern modern jippromwovi l-
kompetizzjoni u huwa ta' benefiċċju għall-
konsumaturi, għan-negozji u għall-
impjegati. L-użu aħjar tas-suq intern għas-
servizzi li dejjem jevolvi huwa mistenni li 
jgħin lin-negozji Ewropej joħolqu l-
impjiegi u jespandu lil hinn mill-fruntieri
tagħhom, joffru għażla usa' ta' servizzi bi 
prezzijiet aħjar, filwaqt li jżommu
standards għoljin għall-konsumaturi u l-
ħaddiema. Biex jiksbu dan, il-Programm 
jenħtieġ li jikkontribwixxi għat-tneħħija 
tal-ostakli, u jiżgura qafas regolatorju li 
jista' jakkomoda mudelli ta' negozju 
innovattivi ġodda.

(9) Suq intern modern jippromwovi l-
kompetizzjoni u għandu jkun ta' 
benefiċċju għall-produtturi, għall-
konsumaturi, għan-negozji u għall-
impjegati. L-użu aħjar tas-suq intern għas-
servizzi li dejjem qiegħed jevolvi huwa 
mistenni li jgħin lin-negozji Ewropej 
joħolqu impjiegi sinifikanti li jkunu 
konformi mad-drittijiet u l-leġiżlazzjoni 
eżistenti tal-Unjoni, u jgħin lis-suq 
jespandu lil hinn mill-fruntieri, joffri
għażla varjata ta' servizzi bi prezzijiet 
aħjar, filwaqt li jinżammu standards 
għoljin għall-produtturi, għall-
konsumaturi u għall-ħaddiema. Biex 
jikseb dan, il-Programm jenħtieġ li 
jikkontribwixxi għat-tneħħija ta' 
kwalunkwe ostaklu eżistenti, u jiżgura 
qafas regolatorju li jissodisfa l-istandards 
kollha msemmija hawn fuq u li jkun jista' 
jakkomoda mudelli ta' negozju innovattivi 
ġodda.

Or. en

Emenda 29
Mireille D'Ornano
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Proposta għal Regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Suq intern modern jippromwovi l-
kompetizzjoni u huwa ta' benefiċċju għall-
konsumaturi, għan-negozji u għall-
impjegati. L-użu aħjar tas-suq intern għas-
servizzi li dejjem jevolvi huwa mistenni li 
jgħin lin-negozji Ewropej joħolqu l-
impjiegi u jespandu lil hinn mill-fruntieri 
tagħhom, joffru għażla usa' ta' servizzi bi 
prezzijiet aħjar, filwaqt li jżommu 
standards għoljin għall-konsumaturi u l-
ħaddiema. Biex jiksbu dan, il-Programm 
jenħtieġ li jikkontribwixxi għat-tneħħija 
tal-ostakli, u jiżgura qafas regolatorju li 
jista' jakkomoda mudelli ta' negozju 
innovattivi ġodda.

(9) Suq intern modern huwa meqjus li 
jippromwovi l-kompetizzjoni u huwa ta' 
benefiċċju għall-konsumaturi, għan-negozji 
u għall-impjegati. L-użu aħjar tas-suq 
intern għas-servizzi li dejjem jevolvi huwa 
mistenni li jgħin lin-negozji Ewropej 
joħolqu l-impjiegi u jespandu lil hinn mill-
fruntieri tagħhom, joffru għażla usa' ta' 
servizzi bi prezzijiet aħjar, filwaqt li 
jżommu standards għoljin għall-
konsumaturi u l-ħaddiema. Biex jiksbu 
dan, il-Programm jenħtieġ li 
jikkontribwixxi għat-tneħħija tal-ostakli, u 
jiżgura qafas regolatorju li jista' jakkomoda 
mudelli ta' negozju innovattivi ġodda.

Or. fr

Emenda 30
Luke Ming Flanagan

Proposta għal Regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-isfidi regolatorji u ta' infurzar 
ġodda huma relatati mat-tibdil rapidu fl-
ambjent tar-rivoluzzjoni diġitali, fir-
rigward ta' kwistjonijiet bħaċ-ċibersigurtà, 
l-Internet tal-Oġġetti jew l-Intelliġenza 
Artifiċjali. Jekk issir il-ħsara, ir-regoli 
stretti dwar is-sikurezza tal-prodotti u r-
responsabbiltà għalihom huma essenzjali 
biex jiġi żgurat rispons politiku li 
jippermetti liċ-ċittadini Ewropej, inkluż il-
konsumaturi u n-negozji li jibbenefikaw 
minn regoli bħal dawn. Għaldaqstant, il-
Programm jenħtieġ li jikkontribwixxi 
għall-adattament u l-infurzar rapidi tal-
iskema ta' responsabbiltà għall-prodotti tal-

(11) L-isfidi regolatorji u ta' infurzar 
ġodda huma relatati mat-tibdil rapidu fl-
ambjent tar-rivoluzzjoni diġitali, fir-
rigward ta' kwistjonijiet bħaċ-ċibersigurtà, 
l-Internet tal-Oġġetti jew l-Intelliġenza 
Artifiċjali. Jekk issir il-ħsara, ir-regoli 
stretti dwar is-sikurezza tal-prodotti u r-
responsabbiltà għalihom huma essenzjali 
biex jiġi żgurat rispons politiku li 
jippermetti liċ-ċittadini Ewropej, inkluż il-
produtturi, il-konsumaturi u n-negozji li 
jibbenefikaw minn regoli bħal dawn. 
Għaldaqstant, il-Programm jenħtieġ li 
jikkontribwixxi għall-adattament u l-
infurzar rapidi tal-iskema ta' responsabbiltà 
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Unjoni li trawwem l-innovazzjoni. għall-prodotti tal-Unjoni li trawwem l-
innovazzjoni.

Or. en

Emenda 31
Guillaume Balas

Proposta għal Regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) It-tqegħid fis-suq ta' prodotti li 
mhumiex konformi mad-dritt tal-Unjoni 
jqiegħed lil dawk li jikkonformaw fi 
żvantaġġ u jista' jipperikola lill-
konsumaturi. Ħafna intraprendituri 
jinjoraw ir-regoli, jew minħabba nuqqas ta' 
għarfien, jew apposta, biex jiksbu vantaġġ 
kompetittiv. Spiss l-awtoritajiet ta' 
sorveljanza tas-suq ma jkollhomx fondi 
biżżejjed u jkunu limitati mill-fruntieri 
nazzjonali, filwaqt li l-intraprendituri 
jinnegozjaw fil-livell tal-Unjoni jew 
saħansitra anki dinji. B'mod partikolari, fil-
każ tal-kummerċ elettroniku, l-awtoritajiet 
tas-sorveljanza tas-suq isibuha ferm diffiċli 
biex jittraċċaw prodotti mhux konformi li 
jiġu importati minn pajjiżi terzi u biex 
jidentifikaw l-entità responsabbli fi ħdan il-
ġurisdizzjoni tagħhom. Għaldaqstant, il-
Programm jenħtieġ li jsaħħaħ il-konformità 
tal-prodotti billi jipprovdi l-inċentivi t-tajba 
lill-intraprendituri, isaħħaħ il-kontrolli tal-
konformità u jippromwovi l-kooperazzjoni 
transfruntiera msaħħa fost l-awtoritajiet tal-
infurzar. Il-Programm jenħtieġ li 
jikkontribwixxi wkoll għall-
konsolidazzjoni tal-qafas eżistenti għall-
attivitajiet ta' sorveljanza tas-suq, iħeġġeġ 
azzjonijiet konġunti tal-awtoritajiet ta' 
sorveljanza tas-suq minn Stati Membri 
differenti, itejjeb l-iskambju ta' 
informazzjoni u jippromwovi l-
konverġenza u integrazzjoni aktar mill-qrib 
tal-attivitajiet ta' sorveljanza tas-suq.

(12) It-tqegħid fis-suq ta' prodotti li 
mhumiex konformi mad-dritt tal-Unjoni 
jqiegħed lil dawk li jikkonformaw fi 
żvantaġġ, u jista' jipperikola lill-
konsumaturi u jkun ta' ħsara għall-
ambjent. Ħafna intraprendituri jinjoraw ir-
regoli, jew minħabba nuqqas ta' għarfien, 
jew apposta, biex jiksbu vantaġġ 
kompetittiv. Spiss l-awtoritajiet ta' 
sorveljanza tas-suq ma jkollhomx fondi 
biżżejjed u jkunu limitati mill-fruntieri 
nazzjonali, filwaqt li l-intraprendituri 
jinnegozjaw fil-livell tal-Unjoni jew 
saħansitra anki dinji. B'mod partikolari, fil-
każ tal-kummerċ elettroniku, l-awtoritajiet 
tas-sorveljanza tas-suq isibuha ferm diffiċli 
biex jittraċċaw prodotti mhux konformi li 
jiġu importati minn pajjiżi terzi u biex 
jidentifikaw l-entità responsabbli fi ħdan il-
ġurisdizzjoni tagħhom. Għaldaqstant, il-
Programm jenħtieġ li jsaħħaħ il-konformità 
tal-prodotti billi jipprovdi l-inċentivi t-tajba 
lill-intraprendituri, isaħħaħ il-kontrolli tal-
konformità u jippromwovi l-kooperazzjoni 
transfruntiera msaħħa fost l-awtoritajiet tal-
infurzar fi ħdan l-Unjoni u ma' pajjiżi 
terzi. Il-Programm jenħtieġ li 
jikkontribwixxi wkoll għall-
konsolidazzjoni tal-qafas eżistenti għall-
attivitajiet ta' sorveljanza tas-suq, iħeġġeġ 
azzjonijiet konġunti tal-awtoritajiet ta' 
sorveljanza tas-suq minn Stati Membri 
differenti, itejjeb l-iskambju ta' 
informazzjoni u jippromwovi l-
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konverġenza u integrazzjoni aktar mill-qrib 
tal-attivitajiet ta' sorveljanza tas-suq.

Or. en

Emenda 32
Stefan Eck

Proposta għal Regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) It-tqegħid fis-suq ta' prodotti li 
mhumiex konformi mad-dritt tal-Unjoni 
jqiegħed lil dawk li jikkonformaw fi 
żvantaġġ u jista' jipperikola lill-
konsumaturi. Ħafna intraprendituri 
jinjoraw ir-regoli, jew minħabba nuqqas ta' 
għarfien, jew apposta, biex jiksbu vantaġġ 
kompetittiv. Spiss l-awtoritajiet ta' 
sorveljanza tas-suq ma jkollhomx fondi 
biżżejjed u jkunu limitati mill-fruntieri 
nazzjonali, filwaqt li l-intraprendituri 
jinnegozjaw fil-livell tal-Unjoni jew 
saħansitra anki dinji. B'mod partikolari, fil-
każ tal-kummerċ elettroniku, l-awtoritajiet 
tas-sorveljanza tas-suq isibuha ferm diffiċli 
biex jittraċċaw prodotti mhux konformi li 
jiġu importati minn pajjiżi terzi u biex 
jidentifikaw l-entità responsabbli fi ħdan il-
ġurisdizzjoni tagħhom. Għaldaqstant, il-
Programm jenħtieġ li jsaħħaħ il-konformità 
tal-prodotti billi jipprovdi l-inċentivi t-
tajba lill-intraprendituri, isaħħaħ il-
kontrolli tal-konformità u jippromwovi l-
kooperazzjoni transfruntiera msaħħa fost l-
awtoritajiet tal-infurzar. Il-Programm 
jenħtieġ li jikkontribwixxi wkoll għall-
konsolidazzjoni tal-qafas eżistenti għall-
attivitajiet ta' sorveljanza tas-suq, iħeġġeġ 
azzjonijiet konġunti tal-awtoritajiet ta' 
sorveljanza tas-suq minn Stati Membri 
differenti, itejjeb l-iskambju ta' 
informazzjoni u jippromwovi l-
konverġenza u integrazzjoni aktar mill-qrib 
tal-attivitajiet ta' sorveljanza tas-suq.

(12) It-tqegħid fis-suq ta' prodotti li 
mhumiex konformi mad-dritt tal-Unjoni 
jqiegħed lil dawk li jikkonformaw fi 
żvantaġġ u jista' jipperikola lill-
konsumaturi u lill-ambjent. Ħafna 
intraprendituri jinjoraw ir-regoli, jew 
minħabba nuqqas ta' għarfien, jew apposta, 
biex jiksbu vantaġġ kompetittiv. Spiss l-
awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq ma 
jkollhomx fondi biżżejjed u jkunu limitati 
mill-fruntieri nazzjonali, filwaqt li l-
intraprendituri jinnegozjaw fil-livell tal-
Unjoni jew saħansitra anki dinji. B'mod 
partikolari, fil-każ tal-kummerċ elettroniku, 
l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
isibuha ferm diffiċli biex jittraċċaw 
prodotti mhux konformi li jiġu importati 
minn pajjiżi terzi u biex jidentifikaw l-
entità responsabbli fi ħdan il-ġurisdizzjoni 
tagħhom. Għaldaqstant, il-Programm 
jenħtieġ li jfittex li jsaħħaħ il-konformità 
tal-prodotti billi jintensifika l-kontrolli tal-
konformità, isaħħaħ ir-regoli ta' 
konformità, isaħħaħ is-sanzjonijiet għal 
nonkonformità u jippromwovi l-
kooperazzjoni transfruntiera msaħħa fost l-
awtoritajiet tal-infurzar. Il-Programm 
jenħtieġ li jikkontribwixxi wkoll għall-
konsolidazzjoni tal-qafas eżistenti għall-
attivitajiet ta' sorveljanza tas-suq, iħeġġeġ 
azzjonijiet konġunti tal-awtoritajiet ta' 
sorveljanza tas-suq minn Stati Membri 
differenti, itejjeb l-iskambju ta' 
informazzjoni u jippromwovi l-
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konverġenza u integrazzjoni aktar mill-qrib 
tal-attivitajiet ta' sorveljanza tas-suq.

Or. en

Emenda 33
Luke Ming Flanagan

Proposta għal Regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) It-tqegħid fis-suq ta' prodotti li 
mhumiex konformi mad-dritt tal-Unjoni 
jqiegħed lil dawk li jikkonformaw fi 
żvantaġġ u jista' jipperikola lill-
konsumaturi. Ħafna intraprendituri 
jinjoraw ir-regoli, jew minħabba nuqqas ta' 
għarfien, jew apposta, biex jiksbu vantaġġ 
kompetittiv. Spiss l-awtoritajiet ta' 
sorveljanza tas-suq ma jkollhomx fondi 
biżżejjed u jkunu limitati mill-fruntieri 
nazzjonali, filwaqt li l-intraprendituri 
jinnegozjaw fil-livell tal-Unjoni jew 
saħansitra anki dinji. B'mod partikolari, fil-
każ tal-kummerċ elettroniku, l-awtoritajiet 
tas-sorveljanza tas-suq isibuha ferm diffiċli 
biex jittraċċaw prodotti mhux konformi li 
jiġu importati minn pajjiżi terzi u biex 
jidentifikaw l-entità responsabbli fi ħdan il-
ġurisdizzjoni tagħhom. Għaldaqstant, il-
Programm jenħtieġ li jsaħħaħ il-konformità 
tal-prodotti billi jipprovdi l-inċentivi t-tajba 
lill-intraprendituri, isaħħaħ il-kontrolli tal-
konformità u jippromwovi l-kooperazzjoni 
transfruntiera msaħħa fost l-awtoritajiet tal-
infurzar. Il-Programm jenħtieġ li 
jikkontribwixxi wkoll għall-
konsolidazzjoni tal-qafas eżistenti għall-
attivitajiet ta' sorveljanza tas-suq, iħeġġeġ 
azzjonijiet konġunti tal-awtoritajiet ta' 
sorveljanza tas-suq minn Stati Membri 
differenti, itejjeb l-iskambju ta' 
informazzjoni u jippromwovi l-
konverġenza u integrazzjoni aktar mill-qrib 
tal-attivitajiet ta' sorveljanza tas-suq.

(12) It-tqegħid fis-suq ta' prodotti li 
mhumiex konformi mad-dritt tal-Unjoni 
jqiegħed lil dawk li jikkonformaw fi 
żvantaġġ u jista' jipperikola lill-
konsumaturi. Ħafna intraprendituri 
jinjoraw ir-regoli minħabba jew nuqqas ta' 
għarfien jew b'mod intenzjonat sabiex
jiksbu vantaġġ kompetittiv. Spiss l-
awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq ma 
jkollhomx fondi biżżejjed u jkunu limitati 
mill-fruntieri nazzjonali, filwaqt li l-
intraprendituri jinnegozjaw fil-livell tal-
Unjoni jew saħansitra anki dinji. B'mod 
partikolari, fil-każ tal-kummerċ elettroniku, 
l-awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
isibuha ferm diffiċli biex jittraċċaw 
prodotti mhux konformi li jiġu importati 
minn pajjiżi terzi u biex jidentifikaw l-
entità responsabbli fi ħdan il-ġurisdizzjoni 
tagħhom. Għaldaqstant, il-Programm 
jenħtieġ li jsaħħaħ il-konformità tal-
prodotti billi jipprovdi l-inċentivi t-tajba 
lill-intraprendituri, isaħħaħ il-kontrolli tal-
konformità u jippromwovi l-kooperazzjoni 
transfruntiera msaħħa fost l-awtoritajiet tal-
infurzar. Il-Programm jenħtieġ li 
jikkontribwixxi wkoll għall-
konsolidazzjoni tal-qafas eżistenti għall-
attivitajiet ta' sorveljanza tas-suq, iħeġġeġ 
azzjonijiet konġunti tal-awtoritajiet ta' 
sorveljanza tas-suq minn Stati Membri 
differenti, itejjeb l-iskambju ta' 
informazzjoni u jippromwovi l-
konverġenza u integrazzjoni aktar mill-qrib 
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tal-attivitajiet ta' sorveljanza tas-suq.

Or. en

Emenda 34
Mireille D'Ornano

Proposta għal Regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Is-sikurezza tal-prodotti hija tħassib 
komuni. Il-korpi li jivvalutaw il-konformità 
jivverifikaw jekk il-prodotti jissodisfawx 
ir-rekwiżiti tas-sikurezza qabel jitqiegħdu 
fis-suq. Għaldaqstant huwa importanti ferm 
li l-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità 
jkunu affidabbli u kompetenti. L-Unjoni 
daħħlet sistema ta' akkreditament tal-korpi 
ta' valutazzjoni tal-konformità, li 
tivverifika l-kompetenza, l-imparzjalità u l-
indipendenza tagħhom. Issa l-isfida 
ewlenija hi li tinżamm is-sistema ta' 
akkreditament allinjata mal-ogħla livell ta' 
żvilupp tekniku u li jkun żgurat li tiġi 
applikata bl-istess mod strett fl-Unjoni 
kollha. Għalhekk, il-Programm jenħtieġ li 
jappoġġa l-miżuri biex jiżgura li l-korpi li 
jivvalutaw il-konformità jkomplu 
jissodisfaw ir-rekwiżiti regolatorji u biex 
tissaħħaħ is-sistema ta' akkreditament 
Ewropea, b'mod partikolari f'oqsma ġodda 
tal-politika, billi tiġi appoġġata l-
kooperazzjoni Ewropea għall-
Akkreditament msemmija fl-Artikolu 14 
tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill48.

(13) Is-sikurezza tal-prodott hija tħassib 
komuni u bħalissa hija prijorità leġittima 
taċ-ċittadini. Il-korpi li jivvalutaw il-
konformità jivverifikaw jekk il-prodotti 
jissodisfawx ir-rekwiżiti tas-sikurezza 
qabel jitqiegħdu fis-suq. Għaldaqstant 
huwa importanti ferm li l-korpi ta' 
valutazzjoni tal-konformità jkunu 
affidabbli u kompetenti. L-Unjoni daħħlet 
sistema ta' akkreditament tal-korpi ta' 
valutazzjoni tal-konformità, li tivverifika l-
kompetenza, l-imparzjalità u l-
indipendenza tagħhom. Issa l-isfida 
ewlenija hija li tinżamm is-sistema ta' 
akkreditament allinjata mal-ogħla livell ta' 
żvilupp tekniku u li jkun żgurat li tiġi 
applikata bl-istess mod strett fl-Unjoni 
kollha. Għalhekk, il-Programm jenħtieġ li 
jappoġġja l-miżuri biex jiżgura li l-korpi li 
jivvalutaw il-konformità jkomplu 
jissodisfaw ir-rekwiżiti regolatorji u biex 
tissaħħaħ is-sistema ta' akkreditament 
Ewropea, b'mod partikolari f'oqsma ġodda 
tal-politika, billi tiġi appoġġata l-
kooperazzjoni Ewropea għall-
Akkreditament msemmija fl-Artikolu 14 
tar-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill48.

_________________ _________________

48 Ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta' Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti 
għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-
suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta' 

48 Ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta' Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti 
għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-
suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta' 
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prodotti, u li jħassar ir-Regolament tal-
Kunsill (KEE) Nru 339/93 (ĠU L 218, 
13.8.2008, p. 30).

prodotti, u li jħassar ir-Regolament tal-
Kunsill (KEE) Nru 339/93 (ĠU L 218, 
13.8.2008, p. 30).

Or. fr

Emenda 35
Stefan Eck

Proposta għal Regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Barra minn hekk, peress li s-swieq 
tal-konsumaturi ma għandhomx fruntieri 
bl-iżvilupp tal-kummerċ online u s-servizzi 
tal-ivvjaġġar, huwa importanti li jkun 
żgurat li l-konsumaturi residenti fl-Unjoni 
jistgħu jibbenefikaw minn protezzjoni 
adegwata meta jimportaw oġġetti u servizzi
mingħand operaturi ekonomiċi bbażati 
f'pajjiżi terzi. Għalhekk il-Programm 
jenħtieġ li jippermetti li tiġi appoġġata l-
kooperazzjoni mal-korpi rilevanti li jinsabu 
f'pajjiżi terzi sħab kummerċjali ewlenin tal-
Unjoni fejn meħtieġ.

(14) Barra minn hekk, peress li s-swieq 
tal-konsumaturi ma għandhomx fruntieri 
bl-iżvilupp tal-kummerċ online u s-servizzi 
tal-ivvjaġġar, huwa importanti li jkun 
żgurat li l-konsumaturi residenti fl-Unjoni 
jew barra minnha jistgħu jibbenefikaw 
minn protezzjoni adegwata meta jimportaw
jew jesportaw oġġetti, servizzi jew 
annimali ħajjin mingħand operaturi 
ekonomiċi bbażati f'pajjiżi terzi. Għalhekk 
il-Programm jenħtieġ li jippermetti li tiġi 
appoġġata l-kooperazzjoni mal-korpi 
rilevanti li jinsabu f'pajjiżi terzi sħab 
kummerċjali ewlenin tal-Unjoni fejn 
meħtieġ.

Or. en

Emenda 36
Luke Ming Flanagan

Proposta għal Regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-
Programm u biex jiġu ffaċilitati l-ħajjiet 
tan-negozji u taċ-ċittadini, iridu jiġu 
stabbiliti servizzi pubbliċi ta' kwalità għolja 
ċċentrati fuq l-utent. Dan jimplika li l-

(16) Sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-
Programm u biex jiġu ffaċilitati l-ħajjiet 
tan-negozji u taċ-ċittadini, iridu jiġu 
stabbiliti servizzi pubbliċi ta' kwalità għolja 
ċċentrati fuq l-utent. Dan jimplika li l-
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amministrazzjonijiet pubbliċi se jkollhom 
jibdew jaħdmu b'modi ġodda, iwaqqgħu s-
sajlos bejn il-partijiet differenti tal-
amministrazzjonijiet tagħhom, u jinvolvu 
ruħhom fil-ħolqien konġunt ta' dawn is-
servizzi pubbliċi maċ-ċittadini u man-
negozji. Barra minn hekk, iż-żieda 
kontinwa u kostanti tal-attivitajiet 
transfruntiera fis-suq intern tirrikjedi l-
provvediment ta' informazzjoni aġġornata
dwar id-drittijiet tan-negozji u taċ-ċittadini, 
iżda wkoll informazzjoni li tispjega l-
formalitajiet amministrattivi. Isir ukoll 
essenzjali li jingħataw pariri legali u 
għajnuna biex jissolvew problemi li 
jinqalgħu bejn il-fruntieri. Minbarra dan, 
huwa meħtieġ li ssir konnessjoni sempliċi 
u effiċjenti bejn l-amministrazzjonijiet 
nazzjonali kif ukoll li jiġi evalwat kif is-
suq intern jaħdem fuq il-post. Għalhekk il-
Programm jenħtieġ li jappoġġa l-għodod 
eżistenti ta' governanza tas-suq intern, 
jiġifieri: il-Portal l-Ewropa Tiegħek li 
jenħtieġ li jkun is-sinsla tal-Portal Diġitali 
Uniku li ġej, il-Pariri tal-Ewropa Tiegħek,
SOLVIT, is-sistema ta' Informazzjoni tas-
Suq Intern u t-Tabella ta' Valutazzjoni tas-
Suq Uniku biex titjieb il-ħajja ta' kuljum 
taċ-ċittadini u l-kapaċità tan-negozji li 
jinnegozjaw bejn il-fruntieri.

amministrazzjonijiet pubbliċi ser ikollhom 
jibdew jaħdmu b'modi ġodda, iżidu l-
kooperazzjoni bejn il-partijiet differenti 
tal-amministrazzjonijiet tagħhom, u 
jinvolvu ruħhom fil-ħolqien konġunt ta' 
dawn is-servizzi pubbliċi maċ-ċittadini u 
man-negozji. Barra minn hekk, iż-żieda 
kontinwa u kostanti tal-attivitajiet 
transfruntiera fis-suq intern tirrikjedi l-
provvediment ta' informazzjoni aġġornata 
dwar id-drittijiet tan-negozji u taċ-ċittadini, 
iżda wkoll informazzjoni li tispjega l-
formalitajiet amministrattivi. Isir ukoll 
essenzjali li jingħataw pariri legali u 
għajnuna biex jissolvew problemi li 
jinqalgħu bejn il-fruntieri. Minbarra dan, 
huwa meħtieġ li ssir konnessjoni sempliċi 
u effiċjenti bejn l-amministrazzjonijiet 
nazzjonali kif ukoll li jiġi evalwat kif is-
suq intern jaħdem fuq il-post. Biex itejjeb 
il-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini u l-
kapaċità tan-negozji li jagħmlu kummerċ 
bejn il-fruntieri, il-Programm jenħtieġ li 
jappoġġja l-għodod eżistenti ta' governanza 
tas-suq intern, jiġifieri:
* Il-Portal l-Ewropa Tiegħek li jenħtieġ li 
jkun is-sinsla tal-Portal Diġitali Uniku li 
ġej;
* Il-Pariri tal-Ewropa Tiegħek;
* SOLVIT;
* Is-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq 
Intern;
* It-Tabella ta' Valutazzjoni tas-Suq Uniku.

Or. en

Emenda 37
Mireille D'Ornano

Proposta għal Regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Jenħtieġ li l-Programm 
jippromwovi wkoll l-implimentazzjoni u l-
applikazzjoni korretti u sħaħ tal-qafas 

(18) Jenħtieġ li l-Programm 
jippromwovi wkoll l-implimentazzjoni u l-
applikazzjoni korretti u sħaħ tal-qafas 
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legali tal-Unjoni għall-finanzjament kontra 
l-ħasil tal-flus u kontra t-terroriżmu mill-
Istati Membri u l-iżvilupp ta' politiki futuri 
biex jiġu indirizzati sfidi ġodda fil-qasam. 
Jenħtieġ li jappoġġa wkoll l-attivitajiet 
rilevanti tal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali ta' interess Ewropew, bħal 
pereżempju l-Kumitat ta' Esperti dwar l-
Evalwazzjoni ta' Miżuri Kontra l-Ħasil tal-
Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu tal-
Kunsill tal-Ewropa.

legali tal-Unjoni għall-finanzjament kontra 
l-ħasil tal-flus (li attwalment huma tassew 
ineffettiv) u kontra t-terroriżmu mill-Istati 
Membri u l-iżvilupp ta' politiki futuri biex 
jiġu indirizzati sfidi ġodda fil-qasam. 
Jenħtieġ li jappoġġja wkoll l-attivitajiet 
rilevanti tal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali ta' interess Ewropew, bħal 
pereżempju l-Kumitat ta' Esperti dwar l-
Evalwazzjoni ta' Miżuri Kontra l-Ħasil tal-
Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu tal-
Kunsill tal-Ewropa.

Or. fr

Emenda 38
Luke Ming Flanagan

Proposta għal Regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Jenħtieġ li l-Programm 
jippromwovi wkoll l-implimentazzjoni u l-
applikazzjoni korretti u sħaħ tal-qafas 
legali tal-Unjoni għall-finanzjament kontra 
l-ħasil tal-flus u kontra t-terroriżmu mill-
Istati Membri u l-iżvilupp ta' politiki futuri 
biex jiġu indirizzati sfidi ġodda fil-qasam. 
Jenħtieġ li jappoġġa wkoll l-attivitajiet 
rilevanti tal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali ta' interess Ewropew, bħal 
pereżempju l-Kumitat ta' Esperti dwar l-
Evalwazzjoni ta' Miżuri Kontra l-Ħasil tal-
Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu tal-
Kunsill tal-Ewropa.

(18) Jenħtieġ li l-Programm 
jippromwovi wkoll l-implimentazzjoni u l-
applikazzjoni korretti u sħaħ tal-qafas 
legali tal-Unjoni mill-Istati Membri għall-
finanzjament kontra l-ħasil tal-flus u kontra 
t-terroriżmu, u l-iżvilupp ta' politiki futuri 
biex jiġu indirizzati sfidi ġodda fil-qasam. 
Jenħtieġ li jappoġġja wkoll l-attivitajiet 
rilevanti tal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali ta' interess Ewropew, bħal 
pereżempju l-Kumitat ta' Esperti dwar l-
Evalwazzjoni ta' Miżuri Kontra l-Ħasil tal-
Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu tal-
Kunsill tal-Ewropa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test oriġinali jinqara bħallikieku l-Istati Membri huma dawk involuti fil-finanzjament tat-
terroriżmu.
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Emenda 39
Stefan Eck

Proposta għal Regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-implimentazzjoni u l-iżvilupp 
tas-suq intern fil-qasam tas-servizzi 
finanzjarji, l-istabbiltà finanzjarja u l-
unjoni tas-swieq tal-kapital inklużi l-
finanzi sostenibbli, jiddependu ħafna mill-
miżuri ta' politika li tieħu l-Unjoni bbażati 
fuq l-evidenza. Biex jinkiseb dan l-objettiv, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni jkollha rwol attiv 
fil-monitoraġġ kontinwu tas-swieq 
finanzjarji u tal-istabbiltà finanzjarja, fil-
valutazzjoni tal-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni mill-Istati Membri, 
fil-valutazzjoni ta' jekk il-leġiżlazzjoni 
eżistenti hijiex idonea għall-iskop tagħha u 
fl-identifikazzjoni tal-oqsma potenzjali ta' 
azzjoni fejn jitfaċċaw riskji ġodda, bl-
involviment kontinwu tal-partijiet 
ikkonċernati matul iċ-ċiklu tal-politika. 
Attivitajiet bħal dawn jiddependu fuq il-
produzzjoni ta' analiżijiet, studji, materjal 
ta' taħriġ, stħarriġ, valutazzjonijiet ta' 
konformità, evalwazzjonijiet u statistika u 
huma appoġġati minn sistemi tal-IT u 
għodod ta' komunikazzjoni.

(19) L-implimentazzjoni u l-iżvilupp 
tas-suq intern fil-qasam tas-servizzi 
finanzjarji, l-istabbiltà finanzjarja u l-
unjoni tas-swieq tal-kapital inklużi l-
finanzi sostenibbli, jiddependu ħafna mill-
miżuri ta' politika li tieħu l-Unjoni bbażati 
fuq l-evidenza. Biex jinkiseb dan l-objettiv, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni jkollha rwol attiv 
fil-monitoraġġ kontinwu tas-swieq 
finanzjarji u tal-istabbiltà finanzjarja, fil-
valutazzjoni tal-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni mill-Istati Membri, 
fil-valutazzjoni ta' jekk il-leġiżlazzjoni 
eżistenti hijiex idonea għall-iskop tagħha u 
fl-identifikazzjoni tal-oqsma potenzjali ta' 
azzjoni fejn jitfaċċaw riskji ġodda, bl-
involviment kontinwu tal-partijiet 
ikkonċernati, il-gruppi taċ-ċittadini, l-
NGOs u l-pubbliku inġenerali matul iċ-
ċiklu tal-politika. Attivitajiet bħal dawn 
jiddependu fuq il-produzzjoni ta' 
analiżijiet, studji, materjal ta' taħriġ, 
stħarriġ, valutazzjonijiet ta' konformità, 
evalwazzjonijiet u statistika u huma 
appoġġjati minn sistemi tal-IT u għodod ta' 
komunikazzjoni.

Or. en

Emenda 40
Luke Ming Flanagan

Proposta għal Regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-implimentazzjoni u l-iżvilupp 
tas-suq intern fil-qasam tas-servizzi 

(19) L-implimentazzjoni u l-iżvilupp 
tas-suq intern fil-qasam tas-servizzi 
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finanzjarji, l-istabbiltà finanzjarja u l-
unjoni tas-swieq tal-kapital inklużi l-
finanzi sostenibbli, jiddependu ħafna mill-
miżuri ta' politika li tieħu l-Unjoni bbażati 
fuq l-evidenza. Biex jinkiseb dan l-objettiv, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni jkollha rwol attiv 
fil-monitoraġġ kontinwu tas-swieq 
finanzjarji u tal-istabbiltà finanzjarja, fil-
valutazzjoni tal-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni mill-Istati Membri, 
fil-valutazzjoni ta' jekk il-leġiżlazzjoni 
eżistenti hijiex idonea għall-iskop tagħha u 
fl-identifikazzjoni tal-oqsma potenzjali ta' 
azzjoni fejn jitfaċċaw riskji ġodda, bl-
involviment kontinwu tal-partijiet 
ikkonċernati matul iċ-ċiklu tal-politika. 
Attivitajiet bħal dawn jiddependu fuq il-
produzzjoni ta' analiżijiet, studji, materjal 
ta' taħriġ, stħarriġ, valutazzjonijiet ta' 
konformità, evalwazzjonijiet u statistika u 
huma appoġġati minn sistemi tal-IT u 
għodod ta' komunikazzjoni.

finanzjarji, l-istabbiltà finanzjarja u l-
unjoni tas-swieq tal-kapital inklużi l-
finanzi sostenibbli, huma dipendenti ħafna 
fuq il-miżuri ta' politika li tieħu l-Unjoni 
bbażati fuq l-evidenza. Biex jinkiseb dan l-
objettiv, jenħtieġ li l-Kummissjoni jkollha 
rwol attiv fil-monitoraġġ kontinwu tas-
swieq finanzjarji u tal-istabbiltà finanzjarja, 
fil-valutazzjoni tal-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni mill-Istati Membri, 
fil-valutazzjoni ta' jekk il-leġiżlazzjoni 
eżistenti hijiex idonea għall-iskop tagħha u 
fl-identifikazzjoni tal-oqsma potenzjali ta' 
azzjoni fejn jitfaċċaw riskji ġodda, bl-
involviment kontinwu tal-partijiet 
ikkonċernati matul iċ-ċiklu tal-politika. 
Attivitajiet bħal dawn jiddependu fuq il-
produzzjoni ta' analiżijiet, studji, materjal 
ta' taħriġ, stħarriġ, valutazzjonijiet ta' 
konformità, evalwazzjonijiet u statistika u 
huma appoġġjati minn sistemi tal-IT u 
għodod ta' komunikazzjoni.

Or. en

Emenda 41
Mireille D'Ornano

Proposta għal Regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Huwa importanti ferm li tissaħħaħ 
il-kompetittività tal-impriżi Ewropej waqt 
li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi effettivi 
u suq intern miftuħ u kompetittiv. L-SMEs 
huma l-mutur tal-ekonomija Ewropea li 
jirrappreżentaw 99 % tan-negozji kollha fl-
Ewropa, jipprovdu żewġ terzi tal-impjiegi 
u jikkontribwixxu b'mod sostanzjali għall-
ħolqien ta' impjiegi ġodda b'dimensjoni 
reġjonali u lokali.

(22) Huwa importanti ferm li tissaħħaħ 
il-kompetittività tal-impriżi Ewropej waqt 
li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi effettivi 
u suq intern miftuħ u kompetittiv. L-SMEs 
huma l-mutur tal-ekonomija Ewropea li 
jirrappreżentaw 99 % tan-negozji kollha fl-
Ewropa, jipprovdu żewġ terzi tal-impjiegi 
u jikkontribwixxu b'mod sostanzjali għall-
ħolqien ta' impjiegi ġodda b'dimensjoni 
reġjonali u lokali. L-SMEs qegħdin isofru 
mill-politika ta' skambju bla ħlas li 
tipprekludi lill-Istati Membri milli 
jipproteġu l-intrapriżi nazzjonali 
tagħhom.
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Or. fr

Emenda 42
Luke Ming Flanagan

Proposta għal Regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Huwa importanti ferm li tissaħħaħ 
il-kompetittività tal-impriżi Ewropej waqt 
li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi effettivi 
u suq intern miftuħ u kompetittiv. L-SMEs 
huma l-mutur tal-ekonomija Ewropea li 
jirrappreżentaw 99 % tan-negozji kollha fl-
Ewropa, jipprovdu żewġ terzi tal-impjiegi 
u jikkontribwixxu b'mod sostanzjali għall-
ħolqien ta' impjiegi ġodda b'dimensjoni 
reġjonali u lokali.

(22) Huwa importanti ferm li tissaħħaħ 
il-kompetittività tal-impriżi Ewropej waqt 
li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi effettivi 
u suq intern miftuħ u kompetittiv. L-SMEs 
huma l-mutur tal-ekonomija Ewropea li 
jirrappreżentaw 99 % tan-negozji kollha fl-
Ewropa, jipprovdu żewġ terzi tal-impjiegi,
u jikkontribwixxu b'mod sostanzjali għall-
ħolqien ta' impjiegi ġodda b'dimensjoni 
reġjonali u lokali.

Or. en

Emenda 43
Luke Ming Flanagan

Proposta għal Regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) L-SMEs jikkondividu sfidi komuni 
li ma jaffettwawx ditti akbar bl-istess mod
biex jiksbu finanzjament, biex isibu forza 
tax-xogħol bl-aqwa ħiliet, biex itaffu l-piż
amministrattiv, biex jadottaw il-kreattività
u l-innovazzjoni, biex jaċċessaw is-swieq u 
biex irawmu attivitajiet ta' 
internazzjonalizzazzjoni. Jenħtieġ li l-
Programm jindirizza t-tali fallimenti tas-
suq b'mod proporzjonat, filwaqt li ma 
jfixkilx il-kompetizzjoni fis-suq intern bla 
bżonn.

(23) L-SMEs jikkondividu sfidi komuni 
li ma jaffettwawx ditti akbar bl-istess mod, 
sfidi bħal: kisba ta' finanzjament; forza 
tax-xogħol preżenti b'ħiliet; tnaqqis tal-piż
amministrattiv; adozzjoni tal-kreattività u 
tal-innovazzjoni; aċċess għas-swieq u 
trawwim ta' attivitajiet ta' 
internazzjonalizzazzjoni. Jenħtieġ li l-
Programm jindirizza t-tali fallimenti tas-
suq b'mod proporzjonat, filwaqt li ma 
jfixkilx il-kompetizzjoni fis-suq intern bla 
bżonn.

Or. en
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Emenda 44
Luke Ming Flanagan

Proposta għal Regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Ħafna mill-problemi tal-
kompetittività tal-Unjoni jinvolvu 
diffikultajiet tal-SMEs biex jiksbu l-aċċess 
għall-finanzi minħabba li jitħabtu biex juru 
l-valur tal-kreditu tagħhom u ma jkollhomx 
biżżejjed kollateral. Sfidi addizzjonali ta' 
finanzjament jirriżultaw mill-ħtieġa tal-
SMEs li jibqgħu kompetittivi billi jinvolvu 
ruħhom eż. fl-attivitajiet ta' 
diġitalizzazzjoni, internazzjonalizzazzjoni 
u innovazzjoni u jtejbu l-ħiliet tal-forza 
tax-xogħol tagħhom. L-aċċess limitat 
għall-finanzjament għandu effett negattiv 
fuq il-ħolqien, it-tkabbir u r-rati ta' 
sopravivenza tan-negozji, kif ukoll fuq ir-
rieda ta' intraprendituri ġodda li jidħlu 
responsabbli għal kumpaniji vijabbli fil-
kuntest ta' suċċessjoni ta' negozju.

(24) Ħafna mill-problemi tal-
kompetittività tal-Unjoni jinvolvu 
diffikultajiet tal-SMEs biex jiksbu l-aċċess 
għall-finanzi minħabba li jitħabtu biex juru 
l-valur tal-kreditu tagħhom u ma jkollhomx 
biżżejjed kollateral. Sfidi addizzjonali ta' 
finanzjament jirriżultaw mill-ħtieġa tal-
SMEs li jibqgħu kompetittivi billi jinvolvu 
ruħhom eż. fl-attivitajiet ta' diġitizzazzjoni, 
internazzjonalizzazzjoni u innovazzjoni, u 
jtejbu l-ħiliet tal-forza tax-xogħol tagħhom. 
L-aċċess limitat għall-finanzjament għandu 
effett negattiv fuq il-ħolqien, it-tkabbir u r-
rati ta' sopravivenza tan-negozji, kif ukoll 
fuq ir-rieda ta' intraprendituri ġodda li 
jidħlu responsabbli għal kumpaniji vijabbli 
fil-kuntest ta' suċċessjoni ta' negozju.

Or. en

Emenda 45
Luke Ming Flanagan

Proposta għal Regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Sabiex jingħelbu dawn il-fallimenti 
tas-suq u biex tiġi żgurat li l-SMEs 
ikomplu jaqdu r-rwol tagħhom bħala l-
pedament tal-kompetittività tal-ekonomija 
tal-Unjoni, l-intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju jeħtieġu aktar appoġġ permezz ta' 
strumenti ta' dejn u ta' ekwità li jridu jiġu 
stabbiliti taħt it-tieqa għall-SMEs tal-Fond 

(25) Sabiex jingħelbu dawn il-fallimenti 
tas-suq u biex tiġi żgurat li l-SMEs 
ikomplu jaqdu r-rwol tagħhom bħala l-
pedament tal-kompetittività tal-ekonomija 
tal-Unjoni, l-intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju jeħtieġu aktar appoġġ permezz ta' 
strumenti ta' dejn u ta' ekwità li jridu jiġu 
stabbiliti taħt it-tieqa għall-SMEs tal-Fond 
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InvestEU stabbilit fir-Regolament [...] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill52. Il-
faċilità tal-garanzija għal self stabbilita fir-
Regolament (UE) Nru 1287/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill53 uriet li 
għandha valur miżjud u hija mistennija li 
tagħti kontribut pożittiv għal mill-inqas 
500 000 SME; se jiġi stabbilit suċċessur 
taħt it-tieqa għall-SMEs tal-Fond 
InvestEU.

InvestEU stabbilit fir-Regolament [...] tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill52. Il-
faċilità tal-garanzija għal self stabbilita fir-
Regolament (UE) Nru 1287/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill53 uriet li 
għandha valur miżjud u hija mistennija li 
tagħti kontribut pożittiv għal mill-inqas 
500 000 SME; ser jiġi stabbilit suċċessur 
taħt it-tieqa għall-SMEs tal-Fond 
InvestEU.

_________________ _________________

52 COM(2018)439 final 52 COM(2018)439 final

53 Ir-Regolament (UE) Nru 1287/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi 
Programm għall-Kompetittività tal-
Intrapriżi u għall-intrapriżi ż-żgħar u ta' 
daqs medju (COSME) (2014 - 2020) u li 
jħassar id-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE 
(ĠU L 347, 20.12.2013, p. 33).

53 Ir-Regolament (UE) Nru 1287/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi 
Programm għall-Kompetittività tal-
Intrapriżi u għall-intrapriżi ż-żgħar u ta' 
daqs medju (COSME) (2014 - 2020) u li 
jħassar id-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE 
(ĠU L 347, 20.12.2013, p. 33).

Or. en

Emenda 46
Luke Ming Flanagan

Proposta għal Regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-objettivi ta' politika ta' dan il-
Programm se jiġu indirizzati wkoll 
permezz ta' strumenti finanzjarji u 
garanzija baġitarja bħala parti mit-tieqa 
għall-SMEs tal-Fond InvestEU. L-appoġġ 
finanzjarju jenħtieġ li jintuża sabiex 
nuqqasijiet tas-suq jew sitwazzjonijiet ta' 
investiment mhux ottimali jiġu indirizzati 
b'mod proporzjonat, filwaqt li l-azzjonijiet 
jenħtieġ li ma jiddupplikawx jew ma 
jeskludux il-finanzjament privat, jew 
ifixklu l-kompetizzjoni fis-suq intern. L-
azzjonijiet jenħtieġ li jkollhom valur 
miżjud Ewropew ċar.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)      
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Or. en

Emenda 47
Mireille D'Ornano

Proposta għal Regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Il-Programm jenħtieġ li jipprovdi 
appoġġ effettiv għall-SMEs tul iċ-ċiklu tal-
ħajja tagħhom. Jenħtieġ li jibni fuq l-
għarfien u l-kompetenza esperta uniċi 
żviluppati fir-rigward tal-SMEs u s-setturi 
industrijali u fuq esperjenza twila ta' ħidma 
ma' partijiet ikkonċernati Ewropej, 
nazzjonali u reġjonali. Dan l-appoġġ 
jenħtieġ li jibni fuq l-esperjenza ta' suċċess 
tan-Netwerk Enterprise Europe bħala punt 
uniku ta' servizz biex tittejjeb il-
kompetittività tal-SMEs u jiġi żviluppat in-
negozju tagħhom fis-Suq Uniku u lil hinn 
minnu. In-Netwerk qed jippjana li jkompli 
jagħti servizzi f'isem programmi oħra tal-
Unjoni bħall-programm Orizzont 2020, 
permezz tar-riżorsi finanzjarji ta' dawn il-
programmi. L-iskema ta' mentoraġġ għall-
intraprendituri ġodda jenħtieġ li tibqa' l-
għodda biex tgħin lill-intraprendituri ġodda 
jew aspiranti jiksbu esperjenza ta' negozju 
billi tlaqqagħhom ma' intraprenditur tal-
esperjenza minn pajjiż ieħor u b'hekk 
tippermettilhom isaħħu t-talenti 
intraprenditorjali tagħhom. Il-Programm 
jenħtieġ li jkompli jagħmel ħiltu biex 
jikber u jestendi l-kopertura ġeografika 
tiegħu u b'hekk joffri firxa usa' ta' 
possibilitajiet ta' tqabbil lill-intraprendituri 
f'komplementarjetà ma inizjattivi oħra tal-
Unjoni fejn rilevanti.

(27) Il-Programm jenħtieġ li jipprovdi 
appoġġ effettiv għall-SMEs tul iċ-ċiklu tal-
ħajja tagħhom u għandu jfittex li jegħleb 
id-diffikultajiet ewlenin li jiffaċċjaw. 
Jenħtieġ li jibni fuq l-għarfien u l-
kompetenza esperta uniċi żviluppati fir-
rigward tal-SMEs u s-setturi industrijali u 
fuq esperjenza twila ta' ħidma ma' partijiet 
ikkonċernati Ewropej, nazzjonali u 
reġjonali. Dan l-appoġġ jenħtieġ li jibni fuq 
l-esperjenza ta' suċċess tan-Netwerk 
Enterprise Europe bħala punt uniku ta' 
servizz biex tittejjeb il-kompetittività tal-
SMEs u jiġi żviluppat in-negozju tagħhom 
fis-Suq Uniku u lil hinn minnu. In-Netwerk 
qed jippjana li jkompli jagħti servizzi 
f'isem programmi oħra tal-Unjoni bħall-
programm Orizzont 2020, permezz tar-
riżorsi finanzjarji ta' dawn il-programmi. 
L-iskema ta' mentoraġġ għall-
intraprendituri ġodda jenħtieġ li tibqa' l-
għodda biex tgħin lill-intraprendituri ġodda 
jew aspiranti jiksbu esperjenza ta' negozju 
billi tlaqqagħhom ma' intraprenditur tal-
esperjenza minn pajjiż ieħor u b'hekk 
tippermettilhom isaħħu t-talenti 
intraprenditorjali tagħhom. Il-Programm 
jenħtieġ li jkompli jagħmel ħiltu biex 
jikber u jestendi l-kopertura ġeografika 
tiegħu u b'hekk joffri firxa usa' ta' 
possibilitajiet ta' tqabbil lill-intraprendituri 
f'komplementarjetà ma inizjattivi oħra tal-
Unjoni fejn rilevanti.

Or. fr
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Emenda 48
Luke Ming Flanagan

Proposta għal Regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) L-istandards Ewropej għandhom 
rwol importanti fis-suq intern. Huma ta' 
interess vitali għall-kompetittività tal-
impriżi, u speċjalment tal-SMEs. Huma 
wkoll għodda kruċjali biex jappoġġaw il-
leġiżlazzjoni u l-politiki tal-Unjoni f'għadd 
ta' oqsma ewlenin bħall-enerġija, it-tibdil 
fil-klima, it-teknoloġija tal-informazzjoni u 
tal-komunikazzjoni, l-użu sostenibbli tar-
riżorsi, l-innovazzjoni, is-sikurezza tal-
prodotti, il-protezzjoni tal-konsumatur, is-
sikurezza u l-kundizzjonijiet tax-xogħol 
tal-ħaddiema u l-popolazzjoni li qed tixjiħ, 
u b'hekk jikkontribwixxu għas-soċjetà 
kollha.

(30) L-istandards Ewropej għandhom 
rwol importanti fis-suq intern. Huma ta' 
interess vitali għall-kompetittività tal-
impriżi, speċjalment tal-SMEs. Huma 
wkoll għodda kruċjali biex jappoġġaw il-
leġiżlazzjoni u l-politiki tal-Unjoni f'għadd 
ta' oqsma ewlenin bħall-enerġija, it-tibdil 
fil-klima, it-teknoloġija tal-informazzjoni u 
tal-komunikazzjoni, l-użu sostenibbli tar-
riżorsi, l-innovazzjoni, is-sikurezza tal-
prodotti, il-protezzjoni tal-konsumatur, is-
sikurezza u l-kundizzjonijiet tax-xogħol 
tal-ħaddiema u popolazzjoni li qiegħda
tixjiħ, u b'hekk jikkontribwixxu għas-
soċjetà kollha.

Or. en

Emenda 49
Luke Ming Flanagan

Proposta għal Regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Qafas ta' rappurtar finanzjarju 
komuni li jaħdem sew huwa essenzjali 
għas-suq intern, għall-funzjonament 
effikaċi tas-swieq tal-kapital u għall-
ħolqien ta' suq integrat għas-servizzi 
finanzjarji fil-kuntest tal-Unjoni tas-Swieq 
tal-Kapital.

(32) Qafas ta' rappurtar finanzjarju 
komuni li jaħdem sew huwa essenzjali 
għas-suq intern, għall-funzjonament 
effikaċi tas-swieq tal-kapital, u għall-
ħolqien ta' suq integrat għas-servizzi 
finanzjarji fil-kuntest tal-Unjoni tas-Swieq 
tal-Kapital.

Or. en

Emenda 50
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Luke Ming Flanagan

Proposta għal Regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) F'konformità mar-Regolament (KE) 
Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill55, l-Istandards Internazzjonali 
tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS) adottati 
mill-Bord dwar l-Istandards Internazzjonali 
tal-Kontabbiltà u l-interpretazzjonijiet 
relatati mill-Kumitat tal-Interpretazzjonijiet 
tal-IFRS iridu jiġu inkorporati fid-dritt tal-
Unjoni sabiex jiġu applikati mill-kumpaniji 
b'titoli elenkati f'suq regolat fl-Unjoni, biss 
jekk l-IFRS jissodisfaw il-kriterji stabbiliti 
f'dak ir-Regolament, inkluż ir-rekwiżit li l-
kontijiet jagħtu "stampa vera u ġusta" kif 
stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-
Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill56 u jekk iwasslu 
għall-ġid pubbliku Ewropew. Tali 
standards internazzjonali tal-kontabbiltà 
jridu jiġu żviluppati fi proċess trasparenti u 
demokratikament responsabbli. L-IFRS, 
għalhekk, għandhom rwol ewlieni fil-
funzjonament tas-suq intern u għaldaqstant 
l-Unjoni għandha interess dirett li tiżgura li 
l-proċess li permezz tiegħu l-IFRS jiġu 
żviluppati u approvati jirriżulta fi standards 
li jkunu konsistenti mar-rekwiżiti tal-qafas 
ġuridiku tas-suq intern. Għalhekk huwa 
importanti li jiġu stabbiliti arranġamenti ta' 
finanzjament xierqa għall-Fondazzjoni tal-
IFRS.

(33) F'konformità mar-Regolament (KE) 
Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill55, l-Istandards Internazzjonali 
tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS) adottati 
mill-Bord dwar l-Istandards Internazzjonali 
tal-Kontabbiltà u l-interpretazzjonijiet 
relatati mill-Kumitat tal-Interpretazzjonijiet 
tal-IFRS iridu jiġu inkorporati fid-dritt tal-
Unjoni sabiex jiġu applikati mill-kumpaniji 
b'titoli elenkati f'suq regolat fl-Unjoni, biss 
jekk l-IFRS jissodisfaw il-kriterji stabbiliti 
f'dak ir-Regolament, inkluż ir-rekwiżit li l-
kontijiet jagħtu "stampa vera u ġusta" kif 
stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-
Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill56 u jekk iwasslu 
għall-ġid pubbliku Ewropew. F'dan il-
kuntest huwa importanti li jiġi osservat 
fejn hemm kunflitt bejn "Standard" tal-
kontabilità u l-liġi hekk kif il-liġi dejjem 
tieħu preċedenza. Tali standards 
internazzjonali tal-kontabbiltà jridu jiġu 
żviluppati fi proċess trasparenti u 
demokratikament responsabbli. L-IFRS, 
għalhekk, għandhom rwol ewlieni fil-
funzjonament tas-suq intern u għaldaqstant 
l-Unjoni għandha interess dirett li tiżgura li 
l-proċess li permezz tiegħu l-IFRS jiġu 
żviluppati u approvati jirriżulta fi standards 
li jkunu konsistenti mar-rekwiżiti tal-qafas 
ġuridiku tas-suq intern. Għalhekk huwa 
importanti li jiġu stabbiliti arranġamenti ta' 
finanzjament xierqa għall-Fondazzjoni tal-
IFRS.

_________________ _________________

55 Ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
19 ta' Lulju 2002 rigward l-applikazzjoni 
ta' standards internazzjonali tal-kontabilità 
(ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1).

55 Ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
19 ta' Lulju 2002 rigward l-applikazzjoni 
ta' standards internazzjonali tal-kontabilità 
(ĠU L 243, 11.9.2002, p. 1).

56 Id-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament 56 Id-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament 
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Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta' Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet 
finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet 
finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati 
ta' ċerti tipi ta' impriżi, u li temenda d-
Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-
Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 
83/349/KEE (ĠU L 182, 29.6.2013, p. 19).

Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta' Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet 
finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet 
finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati 
ta' ċerti tipi ta' impriżi, u li temenda d-
Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-
Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 
83/349/KEE (ĠU L 182, 29.6.2013, p. 19).

Or. en

Emenda 51
Luke Ming Flanagan

Proposta għal Regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) L-Unjoni tikkontribwixxi biex jiġi 
żgurat livell għoli ta' protezzjoni tal-
konsumatur, tagħti s-setgħa lill-
konsumaturi u tqiegħdhom fil-qalba tas-
suq intern billi tappoġġa u tikkumplimenta
l-politiki tal-Istati Membri b'mod li tiżgura 
li meta jaġixxu bħala konsumaturi ċ-
ċittadini jkunu jistgħu jgawdu b'mod sħiħ 
il-benefiċċji tas-suq intern u li, b'hekk, is-
sikurezza u l-interessi legali u ekonomiċi 
tagħhom jiġu protetti sew permezz ta' 
azzjonijiet konkreti. L-Unjoni trid tiżgura 
wkoll li l-liġijiet dwar il-konsumatur u s-
sikurezza tal-prodotti jkunu infurzati kif 
xieraq u b'mod ugwali fuq il-post u li n-
negozji jgawdu kundizzjonijiet ekwi 
b'kompetizzjoni ġusta fis-suq intern. Barra 
minn hekk, huwa meħtieġ li tingħata s-
setgħa lill-konsumaturi u jiġu mħeġġa u 
assistiti biex jagħmlu għażliet sostenibbli, 
u b'hekk ikunu qed jikkontribwixxu għal 
ekonomija ċirkolari, sostenibbli u effiċjenti 
fl-użu tal-enerġija u tar-riżorsi.

(36) L-Unjoni tikkontribwixxi biex jiġi 
żgurat livell għoli ta' protezzjoni tal-
konsumatur, tagħti s-setgħa lill-
konsumaturi u tqiegħdhom fil-qalba tas-
suq intern billi tappoġġja u 
tikkomplementa l-politiki tal-Istati Membri 
b'mod li tiżgura li meta jaġixxu bħala 
konsumaturi ċ-ċittadini jkunu jistgħu 
jgawdu b'mod sħiħ il-benefiċċji tas-suq 
intern u li, b'hekk, is-sikurezza u l-interessi 
legali u ekonomiċi tagħhom jiġu protetti 
sew permezz ta' azzjonijiet konkreti. L-
Unjoni trid tiżgura wkoll li l-liġijiet dwar 
il-konsumatur u s-sikurezza tal-prodotti 
jkunu infurzati kif xieraq u b'mod ugwali 
fuq il-post u li l-produtturi u n-negozji 
jgawdu kundizzjonijiet ekwi 
b'kompetizzjoni ġusta fis-suq intern. Barra 
minn hekk, huwa meħtieġ li tingħata s-
setgħa lill-konsumaturi u jiġu mħeġġa u 
assistiti biex jagħmlu għażliet sostenibbli, 
u b'hekk ikunu qed jikkontribwixxu għal 
ekonomija ċirkolari, sostenibbli u effiċjenti 
fl-użu tal-enerġija u tar-riżorsi.

Or. en
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Emenda 52
Luke Ming Flanagan

Proposta għal Regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Il-Programm jenħtieġ li jappoġġa 
lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, 
inkluż dawk responsabbli għall-monitoraġġ 
tas-sikurezza tal-prodotti, li jikkooperaw 
b'mod partikolari permezz tas-sistema ta' 
twissija rapida tal-Unjoni għall-prodotti 
perikolużi. Jenħtieġ li jappoġġa wkoll l-
infurzar tad-Direttiva 2001/95/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill58 u r-
Regolament (KE) Nru 765/2008 dwar il-
protezzjoni tal-konsumatur u s-sikurezza 
tal-prodotti, u n-netwerk ta' Kooperazzjoni 
għall-Protezzjoni tal-Konsumatur u l-
kooperazzjoni internazzjonali bejn l-
awtoritajiet rilevanti fil-pajjiż terzi u fl-
Unjoni. Il-programm jenħtieġ ukoll li 
jkollu l-għan li jiżgura aċċess għall-
konsumaturi u n-negozjanti kollha għal 
riżoluzzjoni ta' tilwim barra l-qorti u għal 
riżoluzzjoni ta' tilwim online ta' kwalità u 
għal informazzjoni dwar il-possibilitajiet 
ta' rimedju.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)      

_________________

58 Id-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament u 
tal-Kunsill tat-3 ta' Diċembru 2001 dwar 
is-sigurtà ġenerali tal-prodotti 
(ĠU L 11, 15.1.2002, p. 4).

Or. en

Emenda 53
Luke Ming Flanagan

Proposta għal Regolament
Premessa 39
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) In-Netwerk taċ-Ċentri Ewropej tal-
Konsumaturi qed jgħin lill-konsumaturi 
jiksbu l-benefiċċju tad-drittijiet tal-
konsumatur tal-Unjoni meta jixtru oġġetti u 
servizzi bejn il-fruntieri fis-Suq Intern u 
fiż-ŻEE, kemm online kif ukoll meta jkunu 
qed jivvjaġġaw. In-netwerk li jikkonsisti fi
30 ċentru u li ilu ffinanzjat b'mod konġunt 
mill-programmi tal-Unjoni għall-
konsumaturi għal aktar minn 10 snin wera 
l-valur miżjud tiegħu biex isaħħaħ il-
fiduċja tal-konsumaturi u tan-negozjanti 
fis-Suq Intern. Huwa jindirizza t-talbiet ta' 
aktar minn 100 000 konsumatur fis-sena u 
jilħaq miljuni ta' ċittadini permezz tal-
attivitajiet ta' informazzjoni tiegħu fuq il-
ġurnali u online. Huwa wieħed mill-aktar 
netwerks ta' assistenza liċ-ċittadini 
apprezzati tal-Unjoni u ħafna miċ-ċentri 
tiegħu jospitaw punti ta' kuntatt għal-liġi 
dwar is-suq intern bħad-
Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill59 u l-evalwazzjoni 
tiegħu tenfasizza l-importanza li jkompli 
jopera. In-netwerk għandu wkoll l-
intenzjoni li jiżviluppa arranġamenti ta' 
reċiproċità ma' korpi simili f'pajjiżi terzi.

(39) In-Netwerk taċ-Ċentri Ewropej tal-
Konsumaturi qed jgħin lill-konsumaturi 
jiksbu l-benefiċċju tad-drittijiet tal-
konsumatur tal-Unjoni meta jixtru oġġetti u 
servizzi bejn il-fruntieri fis-Suq Intern u 
fiż-ŻEE, kemm online kif ukoll meta jkunu 
qed jivvjaġġaw. In-netwerk, magħmul 
minn 30 ċentru, ilu jiġi ffinanzjat b'mod 
konġunt mill-programmi tal-Unjoni għall-
konsumaturi għal aktar minn 10 snin u
wera l-valur miżjud tiegħu biex isaħħaħ il-
fiduċja tal-konsumaturi u tan-negozjanti 
fis-Suq Intern. Huwa jindirizza t-talbiet ta' 
aktar minn 100 000 konsumatur fis-sena u 
jilħaq miljuni ta' ċittadini permezz tal-
attivitajiet ta' informazzjoni tiegħu fuq il-
ġurnali u online. Huwa wieħed mill-aktar 
netwerks ta' assistenza liċ-ċittadini 
apprezzati tal-Unjoni u ħafna miċ-ċentri 
tiegħu jospitaw punti ta' kuntatt għal-liġi 
dwar is-suq intern bħad-
Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill59; l-evalwazzjoni 
tiegħu tenfasizza l-importanza li jkompli 
jopera. In-netwerk għandu wkoll l-
intenzjoni li jiżviluppa arranġamenti ta' 
reċiproċità ma' korpi simili f'pajjiżi terzi.

_________________ _________________

59 Id-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta' Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-
suq intern (ĠU L 376, 27.12.2006, p. 36).

59 Id-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta' Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-
suq intern (ĠU L 376, 27.12.2006, p. 36).

Or. en

Emenda 54
Bolesław G. Piecha

Proposta għal Regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Il-kontroll tal-idoneità tal-liġi tal- (40) Il-kontroll tal-idoneità tal-liġi tal-
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Unjoni dwar il-konsumatur u l-
kummerċjalizzazzjoni li sar mill-
Kummissjoni f'Mejju 2017 wera l-ħtieġa li 
r-regoli jiġu infurzati aħjar u li jiġi ffaċilitat 
ir-rimedju meta l-konsumaturi jġarrbu 
ħsara minħabba ksur tal-liġijiet dwar il-
konsumatur. B'riżultat ta' dan il-
Kummissjoni adottat "Patt ġdid għall-
Konsumaturi" f'April 2018 sabiex tiżgura, 
fost l-oħrajn, trattament ugwali għall-
konsumaturi fis-suq intern b'rabta mal-
istandards ta' kwalità doppja, kapaċitajiet 
ta' infurzar aqwa tal-Istati Membri, 
sikurezza tal-prodotti mtejba, 
kooperazzjoni internazzjonali msaħħa u 
possibilitajiet ġodda ta' rimedju l-aktar 
permezz ta' azzjonijiet rappreżentattivi 
minn entitajiet kwalifikati. Il-Programm 
jenħtieġ li jkollu l-għan li jappoġġa din l-
inizjattiva permezz tas-sensibilizzazzjoni u 
l-bini tal-għarfien, il-bini tal-kapaċità u l-
iskambju tal-aħjar prattiki tal-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u tal-
awtoritajiet tal-protezzjoni tal-konsumatur, 
in-netwerking u l-iżvilupp tal-intelliġenza 
tas-suq, billi jsaħħaħ fost l-oħrajn il-bażi 
tal-evidenza dwar il-funzjonament tas-suq 
intern għall-konsumaturi, is-sistemi tal-IT 
u l-għodod ta' komunikazzjoni.

Unjoni dwar il-konsumatur u l-
kummerċjalizzazzjoni li sar mill-
Kummissjoni f'Mejju 2017 wera l-ħtieġa li 
r-regoli jiġu infurzati aħjar u li jiġi ffaċilitat 
ir-rimedju meta l-konsumaturi jġarrbu 
ħsara minħabba ksur tal-liġijiet dwar il-
konsumatur. Il-Kummissjoni adottat "Patt 
ġdid għall-Konsumaturi" sabiex tiżgura, 
fost l-oħrajn, trattament ugwali għall-
konsumaturi fis-suq intern b'rabta mal-
istandards ta' kwalità doppja fost l-Istati 
Membri, kapaċitajiet ta' infurzar aqwa tal-
Istati Membri, sikurezza tal-prodotti 
mtejba, kooperazzjoni internazzjonali 
msaħħa u possibilitajiet ġodda ta' rimedju 
l-aktar permezz ta' azzjonijiet 
rappreżentattivi minn entitajiet kwalifikati. 
Il-Programm jenħtieġ li jkollu l-għan li 
jappoġġja din l-inizjattiva permezz tas-
sensibilizzazzjoni u l-bini tal-għarfien, il-
bini tal-kapaċità u l-iskambju tal-aħjar 
prattiki tal-organizzazzjonijiet tal-
konsumaturi u tal-awtoritajiet tal-
protezzjoni tal-konsumatur, in-netwerking 
u l-iżvilupp tal-intelliġenza tas-suq, billi 
jsaħħaħ fost l-oħrajn il-bażi tal-evidenza 
dwar il-funzjonament tas-suq intern għall-
konsumaturi, is-sistemi tal-IT u l-għodod 
ta' komunikazzjoni.

Or. pl

Emenda 55
Luke Ming Flanagan

Proposta għal Regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Il-kontroll tal-idoneità tal-liġi tal-
Unjoni dwar il-konsumatur u l-
kummerċjalizzazzjoni li sar mill-
Kummissjoni f'Mejju 2017 wera l-ħtieġa li 
r-regoli jiġu infurzati aħjar u li jiġi ffaċilitat 
ir-rimedju meta l-konsumaturi jġarrbu 
ħsara minħabba ksur tal-liġijiet dwar il-

(40) Il-kontroll tal-idoneità tal-liġi tal-
Unjoni dwar il-konsumatur u l-
kummerċjalizzazzjoni li sar mill-
Kummissjoni f'Mejju 2017 wera l-ħtieġa li 
r-regoli jiġu infurzati aħjar u li jiġi ffaċilitat 
ir-rimedju meta l-konsumaturi jġarrbu 
ħsara minħabba ksur tal-liġijiet dwar il-
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konsumatur. B'riżultat ta' dan il-
Kummissjoni adottat "Patt ġdid għall-
Konsumaturi" f'April 2018 sabiex tiżgura, 
fost l-oħrajn, trattament ugwali għall-
konsumaturi fis-suq intern b'rabta mal-
istandards ta' kwalità doppja, kapaċitajiet 
ta' infurzar aqwa tal-Istati Membri, 
sikurezza tal-prodotti mtejba, 
kooperazzjoni internazzjonali msaħħa u 
possibilitajiet ġodda ta' rimedju l-aktar 
permezz ta' azzjonijiet rappreżentattivi 
minn entitajiet kwalifikati. Il-Programm 
jenħtieġ li jkollu l-għan li jappoġġa din l-
inizjattiva permezz tas-sensibilizzazzjoni u 
l-bini tal-għarfien, il-bini tal-kapaċità u l-
iskambju tal-aħjar prattiki tal-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u tal-
awtoritajiet tal-protezzjoni tal-konsumatur, 
in-netwerking u l-iżvilupp tal-intelliġenza 
tas-suq, billi jsaħħaħ fost l-oħrajn il-bażi 
tal-evidenza dwar il-funzjonament tas-suq 
intern għall-konsumaturi, is-sistemi tal-IT 
u l-għodod ta' komunikazzjoni.

konsumatur. B'riżultat ta' dan il-
Kummissjoni adottat "Patt ġdid għall-
Konsumaturi" f'April 2018 sabiex tiżgura, 
fost l-oħrajn, trattament ugwali għall-
konsumaturi fis-suq intern b'rabta mal-
istandards ta' kwalità doppja, kapaċitajiet 
ta' infurzar aqwa tal-Istati Membri, 
sikurezza tal-prodotti mtejba, 
kooperazzjoni internazzjonali msaħħa u 
possibilitajiet ġodda ta' rimedju l-aktar 
permezz ta' azzjonijiet rappreżentattivi 
minn entitajiet kwalifikati. Il-Programm 
jenħtieġ li jkollu l-għan li jappoġġja din l-
inizjattiva permezz tas-sensibilizzazzjoni u 
l-bini tal-għarfien, il-bini tal-kapaċità u l-
iskambju tal-aħjar prattiki tal-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u tal-
awtoritajiet tal-protezzjoni tal-konsumatur, 
in-netwerking u l-iżvilupp tal-intelliġenza 
tas-suq, billi jsaħħaħ il-bażi tal-evidenza 
dwar il-funzjonament tas-suq intern għall-
konsumaturi, is-sistemi tal-IT u l-għodod 
ta' komunikazzjoni.

Or. en

Emenda 56
Guillaume Balas

Proposta għal Regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Huwa meħtieġ livell għoli ta' 
protezzjoni tas-saħħa permezz tal-katina 
tal-provvista tal-ikel biex is-suq intern ikun 
jista' jopera b'mod effiċjenti. Katina tal-
provvista tal-ikel sikura u sostenibbli hija 
prerekwiżit għas-soċjetà u għas-suq intern. 
Il-kriżijiet tas-saħħa transfruntiera u l-biża' 
dwar l-ikel ifixklu l-funzjonament tas-suq 
intern billi jillimitaw il-moviment tal-
persuni u tal-oġġetti u jfixklu l-
produzzjoni.

(44) Huwa meħtieġ livell għoli ta' 
protezzjoni tas-saħħa permezz tal-katina 
tal-provvista tal-ikel biex jiġu protetti 
kemm il-konsumaturi kif ukoll l-ambjent 
filwaqt li s-suq intern ikun jista' jopera 
b'mod effiċjenti. Katina tal-provvista tal-
ikel sikura u sostenibbli hija prerekwiżit 
għas-soċjetà u għas-suq intern. Il-kriżijiet 
tas-saħħa transfruntiera u l-biża' dwar l-ikel 
jipperikolaw lill-konsumaturi, lill-
annimali u huma ta' ħsara għall-ambjent, 
ifixklu l-funzjonament tas-suq intern billi 
jillimitaw il-moviment tal-persuni u tal-
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oġġetti u jfixklu l-produzzjoni. 
Għaldaqstant, il-prijorità għandha 
tingħata lill-iżgurar ta' livell għoli ta' 
standards sanitarji, lill-benesseri tal-
annimali u lill-protezzjoni tas-saħħa 
permezz tal-katina tal-provvista tal-ikel.

Or. en

Emenda 57
Jan Huitema

Proposta għal Regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Huwa meħtieġ livell għoli ta' 
protezzjoni tas-saħħa permezz tal-katina 
tal-provvista tal-ikel biex is-suq intern ikun 
jista' jopera b'mod effiċjenti. Katina tal-
provvista tal-ikel sikura u sostenibbli hija 
prerekwiżit għas-soċjetà u għas-suq intern. 
Il-kriżijiet tas-saħħa transfruntiera u l-biża' 
dwar l-ikel ifixklu l-funzjonament tas-suq 
intern billi jillimitaw il-moviment tal-
persuni u tal-oġġetti u jfixklu l-
produzzjoni.

(44) Huwa meħtieġ livell għoli ta' 
protezzjoni tas-saħħa permezz tal-katina 
tal-provvista tal-ikel biex is-suq intern ikun 
jista' jopera b'mod effiċjenti. Katina tal-
provvista tal-ikel sikura u sostenibbli hija 
prerekwiżit għas-soċjetà u għas-suq intern. 
Il-kriżijiet tas-saħħa transfruntiera u l-biża'
dwar l-ikel ifixklu l-funzjonament tas-suq 
intern billi jillimitaw il-moviment tal-
persuni u tal-oġġetti u jfixklu l-
produzzjoni. Għaldaqstant il-prevenzjoni 
ta' pesti u mard ġodda u mhux magħrufa 
għandha tkun prijorità ewlenija.

Or. en

Emenda 58
Bolesław G. Piecha

Proposta għal Regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Huwa meħtieġ livell għoli ta' 
protezzjoni tas-saħħa permezz tal-katina 
tal-provvista tal-ikel biex is-suq intern ikun 
jista' jopera b'mod effiċjenti. Katina tal-

(44) Huwa meħtieġ livell għoli ta' 
protezzjoni tas-saħħa permezz tal-katina 
tal-provvista tal-ikel biex is-suq intern ikun 
jista' jopera b'mod effiċjenti. Katina tal-
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provvista tal-ikel sikura u sostenibbli hija 
prerekwiżit għas-soċjetà u għas-suq intern. 
Il-kriżijiet tas-saħħa transfruntiera u l-biża' 
dwar l-ikel ifixklu l-funzjonament tas-suq 
intern billi jillimitaw il-moviment tal-
persuni u tal-oġġetti u jfixklu l-
produzzjoni.

provvista tal-ikel sikura u sostenibbli hija 
prerekwiżit għas-soċjetà u għas-suq intern. 
Il-kriżijiet tas-saħħa transfruntiera, jiġifieri 
influwenza avjarja jew id-deni Afrikan 
tal-ħnieżer u l-biża' dwar l-ikel ifixklu l-
funzjonament tas-suq intern billi jillimitaw 
il-moviment tal-persuni u tal-oġġetti u 
jfixklu l-produzzjoni.

Or. pl

Emenda 59
Luke Ming Flanagan

Proposta għal Regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) L-objettiv ġenerali tad-dritt tal-
Unjoni fil-qasam tal-katina alimentari 
huwa li jikkontribwixxi għal livell għoli ta' 
saħħa għall-bniedem, għall-annimali u 
għall-pjanti tul il-katina alimentari, li 
jappoġġa t-titjib tal-benessri tal-annimali, li 
jikkontribwixxi għal livell għoli ta' 
protezzjoni u informazzjoni għall-
konsumaturi u livell għoli ta' protezzjoni 
ambjentali, inkluża l-preservazzjoni tal-
bijodiversità, filwaqt li jtejjeb is-
sostenibbiltà tal-produzzjonijiet Ewropej 
tal-ikel u l-għalf, iżid l-istandards tal-
kwalità fl-Unjoni kollha, itejjeb il-
kompetittività tal-industrija Ewropea tal-
ikel u tal-għalf u jiffavorixxi l-ħolqien tal-
impjiegi.

(45) L-objettiv ġenerali tad-dritt tal-
Unjoni fil-qasam tal-katina alimentari 
huwa li jikkontribwixxi għal livell għoli ta' 
saħħa għall-bniedem, għall-annimali u 
għall-pjanti tul il-katina alimentari, li 
jappoġġja t-titjib tal-benessri tal-annimali, 
li jikkontribwixxi għal livell għoli ta' 
protezzjoni u informazzjoni għall-
konsumaturi, jiżgura livell għoli ta' 
protezzjoni ambjentali, inkluża l-
preservazzjoni tal-bijodiversità, u fl-aħħar 
nett jiggarantixxi redditu ġust għall-
produtturi tal-ikel li b'hekk itejjeb is-
sostenibbiltà tal-produzzjonijiet Ewropej 
tal-ikel u l-għalf, iżid l-istandards tal-
kwalità fl-Unjoni kollha, itejjeb il-
kompetittività tal-industrija Ewropea tal-
ikel u tal-għalf u jiffavorixxi l-ħolqien ta' 
impjiegi sinifikanti li jkunu konformi 
mad-drittijiet u l-leġiżlazzjoni kollha tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 60
Michel Dantin



AM\1168580MT.docx 39/64 PE629.600v02-00

MT

Proposta għal Regolament
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Minħabba n-natura speċifika tal-
azzjonijiet li jirrigwardaw livell għoli ta' 
saħħa għall-bniedem, għall-annimali u 
għall-pjanti tul il-katina alimentari, iridu 
jiġu stipulati kriterji ta' eliġibbiltà speċjali 
rigward il-provvista ta' għotjiet u l-użu tal-
akkwist pubbliku f'dan ir-Regolament. 
B'mod partikolari, b'deroga mir-
Regolament (UE, Euratom) tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill61 (ir-"Regolament 
Finanzjarju"), bħala eċċezzjoni għall-
prinċipju ta' nonretroattività, l-ispejjeż 
għall-miżuri ta' emerġenza, minħabba n-
natura urġenti u mhux prevedibbli 
tagħhom, jenħtieġ li jkunu eliġibbli u 
jinkludu wkoll l-ispejjeż imġarrba bħala 
riżultat ta' okkorrenza suspettata ta' marda 
jew organiżmu ta' ħsara bil-kundizzjoni li 
sussegwentement din l-okkorrenza tiġi 
kkonfermata u nnotifikata lill-
Kummissjoni. L-impenji baġitarji 
korrispondenti u l-pagament tan-nefqa 
eliġibbli jenħtieġ li jsiru mill-Kummissjoni, 
wara l-firma tal-impenji legali u wara l-
valutazzjoni tat-talbiet għall-ħlas 
ppreżentati mill-Istati Membri. L-ispejjeż 
jenħtieġ li jkunu eliġibbli wkoll għall-
miżuri ta' protezzjoni meħuda fil-każ ta' 
theddida diretta għall-istatus tas-saħħa fl-
Unjoni b'riżultat tal-okkorrenza jew l-
iżvilupp, fit-territorju ta' pajjiż terz, Stat 
Membru jew pajjiżi u territorji extra-
Ewropej ta' ċertu mard tal-annimali u ċerti 
żoonożi kif ukoll fir-rigward ta' miżuri ta' 
protezzjoni, jew attivitajiet rilevanti oħra, 
meħuda b'appoġġ għall-istatus tas-saħħa 
tal-pjanti fl-Unjoni.

(46) Minħabba n-natura speċifika tal-
azzjonijiet li jirrigwardaw livell għoli ta' 
saħħa għall-bniedem, għall-annimali u 
għall-pjanti tul il-katina alimentari, iridu 
jiġu stipulati kriterji ta' eliġibilità speċjali 
rigward il-provvista ta' għotjiet u l-użu tal-
akkwist pubbliku f'dan ir-Regolament. 
B'mod partikolari, b'deroga mir-
Regolament (UE, Euratom) tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill61 (ir-"Regolament 
Finanzjarju"), bħala eċċezzjoni għall-
prinċipju ta' nonretroattività, l-ispejjeż 
għall-miżuri ta' emerġenza, minħabba n-
natura urġenti u mhux prevedibbli 
tagħhom, jenħtieġ li jkunu eliġibbli u 
jinkludu wkoll l-ispejjeż imġarrba bħala 
riżultat ta' okkorrenza suspettata ta' marda 
jew organiżmu ta' ħsara bil-kundizzjoni li 
sussegwentement din l-okkorrenza tiġi 
kkonfermata u nnotifikata lill-
Kummissjoni. L-impenji baġitarji 
korrispondenti u l-pagament tan-nefqa 
eliġibbli jenħtieġ li jsiru mill-Kummissjoni, 
wara l-firma tal-impenji legali u wara l-
valutazzjoni tat-talbiet għall-ħlas 
ppreżentati mill-Istati Membri. L-ispejjeż 
jenħtieġ li jkunu eliġibbli wkoll għall-
miżuri ta' prevenzjoni u protezzjoni 
meħuda fil-każ ta' theddida diretta għall-
istatus tas-saħħa fl-Unjoni b'riżultat tal-
okkorrenza jew l-iżvilupp, fit-territorju ta' 
pajjiż terz, Stat Membru jew pajjiżi u 
territorji extra-Ewropej ta' ċertu mard tal-
annimali u ċerti żoonożi kif ukoll fir-
rigward ta' miżuri ta' protezzjoni, jew 
attivitajiet rilevanti oħra, meħuda b'appoġġ 
għall-istatus tas-saħħa tal-pjanti fl-Unjoni.

_________________ _________________

61 [żieda] 61 [żieda]

Or. fr
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Emenda 61
Guillaume Balas

Proposta għal Regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Il-kontrolli uffiċjali li jsiru mill-
Istati Membri huma għodda essenzjali biex 
jiġi vverifikat u ssorveljat li r-rekwiżiti 
rilevanti tal-Unjoni qed jiġu implimentati, 
imħarsa u infurzati. L-effettività u l-
effiċjenza tas-sistemi ta' kontroll uffiċjali 
huma vitali sabiex jinżamm livell għoli ta' 
sikurezza għall-bniedem, għall-annimali u 
għall-pjanti tul il-katina alimentari filwaqt 
li jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tal-
ambjent u tal-benessri tal-annimali. 
Jenħtieġ li jkun disponibbli appoġġ 
finanzjarju tal-Unjoni għal tali miżuri ta' 
kontroll. B'mod partikolari, jenħtieġ li tkun 
disponibbli kontribuzzjoni finanzjarja għal-
laboratorji ta' referenza tal-Unjoni sabiex 
tgħinhom isostnu l-ispejjeż li jinqalgħu 
minħabba l-implimentazzjoni tal-
programmi ta' ħidma approvati mill-
Kummissjoni. Barra minn hekk, billi l-
effikaċja tal-kontrolli uffiċjali tiddependi 
wkoll mid-disponibbiltà għall-awtoritajiet 
ta' kontroll ta' persunal imħarreġ tajjeb li 
jkollu konoxxenza adegwata tad-dritt tal-
Unjoni, l-Unjoni jenħtieġ li tkun kapaċi 
tikkontribwixxi għat-taħriġ tagħhom kif 
ukoll għall-programmi ta' skambju rilevanti 
organizzati mill-awtoritajiet kompetenti.

(47) Il-kontrolli uffiċjali li jsiru mill-
Istati Membri huma għodda essenzjali biex 
jiġi vverifikat u ssorveljat li r-rekwiżiti 
rilevanti tal-Unjoni qed jiġu implimentati, 
imħarsa u infurzati. L-effikaċja u l-
effiċjenza tas-sistemi ta' kontroll uffiċjali 
huma vitali sabiex jinżamm livell għoli ta' 
sikurezza għall-bniedem, għall-annimali u 
għall-pjanti tul il-katina alimentari filwaqt 
li jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tal-
ambjent u tal-benessri tal-annimali. 
Jenħtieġ li jkun disponibbli appoġġ 
finanzjarju tal-Unjoni għal tali miżuri ta' 
kontroll. B'mod partikolari, jenħtieġ li tkun 
disponibbli kontribuzzjoni finanzjarja għal-
laboratorji ta' referenza tal-Unjoni sabiex 
tgħinhom isostnu l-ispejjeż li jinqalgħu 
minħabba l-implimentazzjoni tal-
programmi ta' ħidma approvati mill-
Kummissjoni. Jenħtieġ li l-kontribuzzjoni 
finanzjarja tkun disponibbli wkoll biex 
jiżdied il-livell ta' kontrolli fuq l-
importazzjonijiet sabiex jiġu indirizzati 
fenomeni bħall-importazzjonijiet illegali 
tal-laħam ta' annimali selvaġġi li jistgħu 
jipperikolaw is-saħħa tal-bniedem u 
jikkawżaw it-telf tal-bijodiversità. Billi l-
effikaċja tal-kontrolli uffiċjali tiddependi 
wkoll mid-disponibbiltà għall-awtoritajiet 
ta' kontroll ta' persunal imħarreġ tajjeb li 
jkollu konoxxenza adegwata tad-dritt tal-
Unjoni, l-Unjoni jenħtieġ li tkun kapaċi 
tikkontribwixxi għat-taħriġ tagħhom kif 
ukoll għall-programmi ta' skambju rilevanti 
organizzati mill-awtoritajiet kompetenti.
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Emenda 62
Guillaume Balas

Proposta għal Regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) Statistika Ewropea ta' kwalità 
għolja żviluppata, prodotta u disseminata 
taħt il-Programm Statistiku Ewropew hija 
essenzjali għat-teħid ta' deċiżjonijiet 
ibbażat fuq l-evidenza. L-istatistika 
Ewropea jenħtieġ li tkun disponibbli fil-
waqt u jenħtieġ li tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni kif 
rifless fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, b'mod partikolari 
governanza ekonomika msaħħa u integrata, 
il-koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali, 
l-iżvilupp sostenibbli, il-politika agrikola, 
id-dimensjoni soċjali tal-Ewropa u l-
globalizzazzjoni.

(48) Statistika Ewropea ta' kwalità 
għolja żviluppata, prodotta u disseminata 
taħt il-Programm Statistiku Ewropew hija 
essenzjali għat-teħid ta' deċiżjonijiet 
ibbażat fuq l-evidenza, b'mod partikolari 
fir-rigward tal-protezzjoni tal-
konsumaturi, tal-annimali u tal-ambjent 
kif ukoll protezzjoni kontra riskji ġodda 
bħaċ-ċibersigurtà tal-prodotti. L-istatistika 
Ewropea jenħtieġ li tkun disponibbli fil-
waqt u jenħtieġ li tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni kif 
rifless fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, b'mod partikolari 
governanza ekonomika msaħħa u integrata, 
il-koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali, 
l-iżvilupp sostenibbli, il-politika agrikola, 
id-dimensjoni soċjali tal-Ewropa u l-
globalizzazzjoni.

Or. en

Emenda 63
Mireille D'Ornano

Proposta għal Regolament
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) Filwaqt li jirrifletti l-importanza
tal-indirizzar tat-tibdil fil-klima 
b'konformità mal-impenji tal-Unjoni 
rigward l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' 
Pariġi dwar il-Klima u tal-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, 
dan il-Programm jenħtieġ li 
jikkontribwixxi lejn l-integrazzjoni ta' 
azzjonijiet klimatiċi u lejn il-kisba ta' mira 

(53) Filwaqt li jirrifletti l-urġenza u n-
neċessità immedjata tal-indirizzar tat-tibdil 
fil-klima b'konformità mal-impenji tal-
Unjoni rigward l-implimentazzjoni tal-
Ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima u tal-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti, dan il-Programm 
jenħtieġ li jikkontribwixxi lejn l-
integrazzjoni ta' azzjonijiet klimatiċi u lejn 
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ġenerali fejn 25 % tal-infiq tal-baġit tal-UE 
jappoġġa l-objettivi relatati mal-klima.  L-
azzjonijiet rilevanti se jiġu identifikati 
matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
Programm, u se jiġu vvalutati mill-ġdid fil-
kuntest tal-evalwazzjonijiet u tal-proċessi 
ta' rieżami rilevanti.

il-kisba ta' mira ġenerali fejn 25 % tal-infiq 
tal-baġit tal-UE jappoġġja l-objettivi 
relatati mal-klima. L-azzjonijiet rilevanti 
ser jiġu identifikati matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Programm, u ser jiġu 
vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-
evalwazzjonijiet u tal-proċessi ta' rieżami 
rilevanti.

Or. fr

Emenda 64
Luke Ming Flanagan

Proposta għal Regolament
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Il-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika 
Ewropea jipprevedi kooperazzjoni fl-
oqsma soġġetti għall-Programm bejn l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha, minn naħa 
waħda, u l-pajjiżi tal-Assoċjazzjoni 
Ewropea tal-Kummerċ Ħieles li qed 
jipparteċipaw fiż-Żona Ekonomika 
Ewropea, min-naħa l-oħra. Jenħtieġ li jsir 
provvediment biex il-Programm jinfetaħ 
għall-parteċipazzjoni minn pajjiżi oħra, 
inklużi l-pajjiżi tal-viċinat tal-Unjoni u 
pajjiżi li qed japplikaw għal sħubija fl-
Unjoni jew li huma kandidati għaliha jew li 
qegħdin fil-proċess ta' adeżjoni. Barra 
minn hekk fil-qasam tal-istatistika 
Ewropea l-Programm jenħtieġ li jkun 
miftuħ għall-Isvizzera skont il-Ftehim bejn 
il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni 
Svizzera dwar il-kooperazzjoni fil-qasam 
tal-istatistika64.

(55) Il-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika 
Ewropea jipprevedi kooperazzjoni fl-
oqsma soġġetti għall-Programm bejn l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha, minn naħa 
waħda, u l-pajjiżi tal-Assoċjazzjoni 
Ewropea tal-Kummerċ Ħieles li qed 
jipparteċipaw fiż-Żona Ekonomika 
Ewropea, min-naħa l-oħra. Soġġett għal li 
jkunu konformi mar-regoli u mar-
regolamenti tagħha, jenħtieġ li jsir 
provvediment biex il-Programm jinfetaħ 
għall-parteċipazzjoni minn pajjiżi oħra, 
inklużi l-pajjiżi tal-viċinat tal-Unjoni u 
pajjiżi li qed japplikaw għal sħubija fl-
Unjoni jew li huma kandidati għaliha jew li 
qegħdin fil-proċess ta' adeżjoni. Barra 
minn hekk fil-qasam tal-istatistika 
Ewropea l-Programm jenħtieġ li jkun 
miftuħ għall-Iżvizzera skont il-Ftehim bejn 
il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni 
Svizzera dwar il-kooperazzjoni fil-qasam 
tal-istatistika64.

_________________ _________________

64 ĠU L 90, 28.3.2006, p. 2. 64 ĠU L 90, 28.3.2006, p. 2.

Or. en



AM\1168580MT.docx 43/64 PE629.600v02-00

MT

Emenda 65
Luke Ming Flanagan

Proposta għal Regolament
Premessa 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(56) Il-pajjiżi terzi li huma membri taż-
Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) jistgħu 
jipparteċipaw fil-programmi tal-Unjoni fil-
qafas tal-kooperazzjoni stabbilita skont il-
ftehim ŻEE, li jipprevedi l-
implimentazzjoni tal-programmi permezz 
ta' deċiżjoni skont dak il-ftehim. Il-pajjiżi 
terzi jistgħu wkoll jipparteċipaw fuq il-bażi 
ta' strumenti legali oħra. F'dan ir-
Regolament jenħtieġ li tiġi introdotta 
dispożizzjoni speċifika biex jingħataw id-
drittijiet meħtieġa għall-aċċess, kif ukoll l-
aċċess, lill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni 
responsabbli, lill-Uffiċċju Ewropew Kontra 
l-Frodi (OLAF) u lill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri sabiex jeżerċitaw il-kompetenzi 
rispettivi tagħhom b'mod komprensiv.

(56) Soġġetti għal li jkunu konformi 
mar-regoli u mar-regolamenti tagħha, il-
pajjiżi terzi li huma membri taż-Żona 
Ekonomika Ewropea (ŻEE) jistgħu 
jipparteċipaw fil-programmi tal-Unjoni fil-
qafas tal-kooperazzjoni stabbilita skont il-
ftehim ŻEE, li jipprevedi l-
implimentazzjoni tal-programmi permezz 
ta' deċiżjoni skont dak il-ftehim. Il-pajjiżi 
terzi jistgħu wkoll jipparteċipaw fuq il-bażi 
ta' strumenti legali oħra. F'dan ir-
Regolament jenħtieġ li tiġi introdotta 
dispożizzjoni speċifika biex jingħataw id-
drittijiet meħtieġa għall-aċċess, kif ukoll l-
aċċess, lill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni 
responsabbli, lill-Uffiċċju Ewropew Kontra 
l-Frodi (OLAF) u lill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri sabiex jeżerċitaw il-kompetenzi 
rispettivi tagħhom b'mod komprensiv.

Or. en

Emenda 66
Luke Ming Flanagan

Proposta għal Regolament
Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(60) B'kunsiderazzjoni tal-
interkonnettività tal-ekonomija dinjija li 
dejjem qiegħda tiżdied, il-Programm 
jenħtieġ li jkompli jipprovdi l-possibbiltà li 
jiġu involuti esperti esterni, bħal uffiċjali 
ta' pajjiżi terzi, rappreżentanti ta' 
organizzazzjonijiet internazzjonali jew 

(60) B'kunsiderazzjoni tal-
interkonnettività tal-ekonomija dinjija li 
dejjem qiegħda tiżdied, u diment li dan isir 
b'mod oġġettiv u trasparenti, il-Programm 
jenħtieġ li jkompli jipprovdi l-possibbiltà li 
jiġu involuti esperti esterni, bħal uffiċjali 
ta' pajjiżi terzi, rappreżentanti ta' 
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operaturi ekonomiċi f'ċerti attivitajiet. organizzazzjonijiet internazzjonali jew 
operaturi ekonomiċi f'ċerti attivitajiet.

Or. en

Emenda 67
Nicola Caputo

Proposta għal Regolament
Premessa 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(65) Il-Programm jenħtieġ li 
jippromwovi sinerġiji u 
komplementarjetajiet fir-rigward tal-
appoġġ għall-SMEs u għall-
intraprenditorija taħt il-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali stabbilit bir-
Regolament (UE) [...] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill69. Barra minn hekk, 
it-tieqa għall-SMEs tal-InvestEU stabbilit 
bir-Regolament (UE) [...] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill70 se jiggarantixxi 
appoġġ għad-dejn u għall-ekwità biex 
jissaħħu l-aċċess u d-disponibbiltà tal-
finanzjament għall-SMEs. Il-Programm 
jenħtieġ li jfittex ukoll sinerġiji mal-
Programm Spazjali stabbilit bir-
Regolament (UE) Nru [...] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill71 fir-rigward tal-
inkoraġġiment tal-SMEs biex jibbenefikaw 
minn innovazzjoni rivoluzzjonarja u 
soluzzjonijiet oħrajn żviluppati taħt dawk 
il-programmi.

(65) Il-Programm jenħtieġ li 
jippromwovi sinerġiji u 
komplementarjetajiet fir-rigward tal-
appoġġ għall-SMEs u għall-
intraprenditorija taħt il-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali stabbilit bir-
Regolament (UE) [...] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill69. Barra minn hekk, 
it-tieqa għall-SMEs tal-InvestEU stabbilit 
bir-Regolament (UE) [...] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill70 ser jiggarantixxi 
appoġġ għad-dejn u għall-ekwità biex
jissaħħu l-aċċess u d-disponibbiltà tal-
finanzjament għall-SMEs u għall-
mikrointrapriżi. Il-Programm jenħtieġ li 
jfittex ukoll sinerġiji mal-Programm 
Spazjali stabbilit bir-Regolament (UE) Nru 
[...] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill71

fir-rigward tal-inkoraġġiment tal-SMEs 
biex jibbenefikaw minn innovazzjoni 
rivoluzzjonarja u soluzzjonijiet oħrajn 
żviluppati taħt dawk il-programmi.

_________________ _________________

69 COM(2018)372 final 69 COM(2018)372 final.

70 COM(2018)439 final 70 COM(2018)439 final

71 COM(2018)447 final 71 COM(2018)447 final

Or. it

Emenda 68
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Guillaume Balas

Proposta għal Regolament
Premessa 77

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(77) Sabiex jitqiesu s-sitwazzjonijiet li 
huma provokati bil-mard tal-annimali li 
jkollu impatt sinifikanti fuq il-produzzjoni 
jew il-kummerċ tal-bhejjem, l-iżvilupp taż-
żoonożi li jippreżentaw theddida għall-
bniedem, jew l-iżviluppi xjentifiċi jew 
epidemjoloġiċi ġodda, kif ukoll il-mard tal-
annimal li aktarx jikkostitwixxu theddida 
ġdida għall-Unjoni, jenħtieġ li s-setgħa li 
jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea tingħata lill-Kummissjoni, fir-
rigward tal-emenda tal-lista ta' mard tal-
annimali u żoonożi. Sabiex tiġi żgurata 
valutazzjoni effettiva tal-progress tal-
Programm lejn il-kisba tal-objettivi tiegħu, 
is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat tal-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea jenħtieġ li tiġi delegata 
lill-Kummissjoni fir-rigward tar-rieżami 
jew biex jiġu komplementati l-indikaturi 
għall-kejl tal-kisba tal-objettivi speċifiċi 
fejn jitqies meħtieġ u biex jiġi supplimentat 
dan ir-Regolament b'dispożizzjonijiet dwar 
l-istabbiliment ta' qafas ta' monitoraġġ u 
evalwazzjoni. Huwa partikolarment 
importanti li waqt il-ħidma preparatorja 
tagħha l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa, inkluż fil-livell 
tal-esperti, u li dawn il-konsultazzjonijiet 
isiru f'konformità mal-prinċipji stabbiliti 
fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-
13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet. B'mod partikolari, biex tkun 
żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija 
tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-
istess ħin bħall-esperti tal-Istati Membri, u 
l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 
sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta' 
esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-
tħejjija tal-atti delegati.

(77) Sabiex jitqiesu s-sitwazzjonijiet li 
huma provokati bil-mard tal-annimali li 
jkollu impatt sinifikanti fuq il-produzzjoni 
jew il-kummerċ tal-bhejjem, l-iżvilupp taż-
żoonożi li jippreżentaw theddida għall-
bniedem, jew l-iżviluppi xjentifiċi jew 
epidemjoloġiċi ġodda, kif ukoll il-mard tal-
annimal li aktarx jikkostitwixxu theddida 
ġdida għall-Unjoni, jenħtieġ li s-setgħa li 
jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea tingħata lill-Kummissjoni, fir-
rigward tal-emenda tal-lista ta' mard tal-
annimali u żoonożi. Sabiex tiġi żgurata 
valutazzjoni effettiva tal-progress tal-
Programm lejn il-kisba tal-objettivi tiegħu, 
is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat tal-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea jenħtieġ li tiġi delegata 
lill-Kummissjoni fir-rigward tar-rieżami 
jew biex jiġu komplementati l-indikaturi 
għall-kejl tal-kisba tal-objettivi speċifiċi 
fejn jitqies meħtieġ u biex jiġi supplimentat 
dan ir-Regolament b'dispożizzjonijiet dwar 
l-istabbiliment ta' qafas ta' monitoraġġ u 
evalwazzjoni. Huwa partikolarment 
importanti li waqt il-ħidma preparatorja 
tagħha l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa, inkluż fil-livell 
tal-esperti, u li dawn il-konsultazzjonijiet 
isiru f'konformità mal-prinċipji stabbiliti 
fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-
13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet. Jenħtieġ li l-partijiet ikkonċernati 
u l-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi jiġu 
kkonsultati wkoll. Biex tkun żgurata 
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 
delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin 
bħall-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti 
tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-
laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-
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Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija tal-atti 
delegati.

Or. en

Emenda 69
Guillaume Balas

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) tiġi protetta s-saħħa tal-bniedem, 
tal-annimali u tal-pjanti u tingħata s-
setgħa liċ-ċittadini; jekk meħtieġ billi 
jittieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex tiġi 
żgurata t-traċċabbiltà tal-prodotti u l-
implimentazzjoni ta' kontrolli rigward il-
proċess tal-manifattura jew tat-tkabbir 
tal-prodotti, filwaqt li jiġi żgurat ukoll il-
benessri tal-annimali;

Or. en

Emenda 70
Bas Eickhout

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jtejjeb il-funzjonament tas-suq 
intern, u b'mod speċjali li jipproteġi u 
jagħti s-setgħa liċ-ċittadini, lill-
konsumaturi u lin-negozji, b'mod 
partikolari lill-intrapriżi mikro, żgħar u ta' 
daqs medju (SMEs), permezz tal-infurzar 
tad-dritt tal-Unjoni, l-iffaċilitar tal-aċċess 
għas-suq, l-iffissar ta' standards, u bil-
promozzjoni tas-saħħa tal-bniedem, tal-
annimali u tal-pjanti u tal-benessri tal-
annimali; kif ukoll li jtejjeb il-
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 

(a) li jtejjeb il-funzjonament tas-suq 
intern, u b'mod speċjali li jipproteġi u 
jagħti s-setgħa liċ-ċittadini, lill-
konsumaturi u lin-negozji, b'mod 
partikolari lill-intrapriżi mikro, żgħar u ta' 
daqs medju (SMEs), permezz tal-infurzar 
tad-dritt tal-Unjoni, l-iffaċilitar tal-aċċess 
għas-suq, l-iffissar ta' standards, u bil-
protezzjoni u t-tisħiħ tas-saħħa tal-
bniedem, tal-annimali u tal-pjanti u tal-
benessri tal-annimali; kif ukoll li jtejjeb il-
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
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kompetenti tal-Istati Membri u bejn l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u 
l-Kummissjoni u l-aġenziji deċentralizzati 
tal-Unjoni;

kompetenti tal-Istati Membri u bejn l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u 
l-Kummissjoni u l-aġenziji deċentralizzati 
tal-Unjoni; Il-Programm għandu 
jikkontribwixxi biex jgħin lill-Unjoni 
tissodisfa l-impenji tagħha fl-ambitu tal-
Aġenda 2030 tan-NU għall-Iżvilupp 
Sostenibbli kif ukoll il-Ftehim ta' Pariġi 
dwar it-Tibdil fil-Klima;

Or. en

Emenda 71
Guillaume Balas

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jtejjeb il-funzjonament tas-suq 
intern, u b'mod speċjali li jipproteġi u 
jagħti s-setgħa liċ-ċittadini, lill-
konsumaturi u lin-negozji, b'mod 
partikolari lill-intrapriżi mikro, żgħar u ta' 
daqs medju (SMEs), permezz tal-infurzar 
tad-dritt tal-Unjoni, l-iffaċilitar tal-aċċess 
għas-suq, l-iffissar ta' standards, u bil-
promozzjoni tas-saħħa tal-bniedem, tal-
annimali u tal-pjanti u tal-benessri tal-
annimali; kif ukoll li jtejjeb il-
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri u bejn l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u 
l-Kummissjoni u l-aġenziji deċentralizzati 
tal-Unjoni;

(a) li jtejjeb il-funzjonament tas-suq 
intern u jipproteġi lin-negozji, b'mod 
partikolari lill-intrapriżi mikro, żgħar u ta' 
daqs medju (SMEs), permezz tal-infurzar 
tad-dritt tal-Unjoni, l-iffaċilitar tal-aċċess 
għas-suq, l-iffissar ta' standards; kif ukoll li 
jtejjeb il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri u bejn l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u 
l-Kummissjoni u l-aġenziji deċentralizzati 
tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 72
Luke Ming Flanagan

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a



PE629.600v02-00 48/64 AM\1168580MT.docx

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jtejjeb il-funzjonament tas-suq 
intern, u b'mod speċjali li jipproteġi u 
jagħti s-setgħa liċ-ċittadini, lill-
konsumaturi u lin-negozji, b'mod 
partikolari lill-intrapriżi mikro, żgħar u ta' 
daqs medju (SMEs), permezz tal-infurzar 
tad-dritt tal-Unjoni, l-iffaċilitar tal-aċċess 
għas-suq, l-iffissar ta' standards, u bil-
promozzjoni tas-saħħa tal-bniedem, tal-
annimali u tal-pjanti u tal-benessri tal-
annimali; kif ukoll li jtejjeb il-
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri u bejn l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u 
l-Kummissjoni u l-aġenziji deċentralizzati 
tal-Unjoni;

(a) li jtejjeb il-funzjonament tas-suq 
intern, u b'mod speċjali li jipproteġi u 
jagħti s-setgħa liċ-ċittadini, lill-
konsumaturi, lill-produtturi u lin-negozji, 
b'mod partikolari lill-intrapriżi mikro, 
żgħar u ta' daqs medju (SMEs), permezz 
tal-infurzar tad-dritt tal-Unjoni, l-iffaċilitar 
tal-aċċess għas-suq, l-iffissar ta' standards, 
u bil-promozzjoni tas-saħħa tal-bniedem, 
tal-annimali u tal-pjanti u tal-benessri tal-
annimali; kif ukoll li jtejjeb il-
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri u bejn l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u 
l-Kummissjoni u l-aġenziji deċentralizzati 
tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 73
Nicola Caputo

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jagħmel is-suq intern aktar 
effettiv, jiffaċilita l-prevenzjoni u t-tneħħija 
tal-ostakli, jappoġġa l-iżvilupp, l-
implimentazzjoni u l-infurzar tad-dritt tal-
Unjoni fl-oqsma tas-suq intern għall-
oġġetti u s-servizzi, l-akkwist pubbliku, is-
sorveljanza tas-suq kif ukoll fl-oqsma tad-
dritt soċjetarju u l-liġi kuntrattwali u extra-
kuntrattwali, il-ġlieda kontra l-ħasil tal-
flus, il-moviment liberu tal-kapital, is-
servizzi finanzjarji u l-kompetizzjoni, 
inkluż l-iżvilupp ta' għodod ta' governanza;

(a) li jagħmel is-suq intern aktar 
effettiv, jippromwovi l-iżvilupp ekonomiku 
lokali, jiffaċilita l-prevenzjoni u t-tneħħija 
tal-ostakli, jappoġġja l-iżvilupp, l-
implimentazzjoni u l-infurzar tad-dritt tal-
Unjoni fl-oqsma tas-suq intern għall-
oġġetti u s-servizzi, l-ekonomija soċjali, l-
akkwist pubbliku, is-sorveljanza tas-suq kif 
ukoll fl-oqsma tad-dritt soċjetarju u l-liġi 
kuntrattwali u extra-kuntrattwali, il-ġlieda 
kontra l-ħasil tal-flus, il-moviment liberu 
tal-kapital, is-servizzi finanzjarji u l-
kompetizzjoni, inkluż l-iżvilupp ta' għodod 
ta' governanza;

Or. it
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Emenda 74
Guillaume Balas

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) jagħti s-setgħa, jassisti u jeduka lill-
konsumaturi, lin-negozji u lis-soċjetà ċivili; 
jiżgura livell għoli ta' protezzjoni tal-
konsumatur, konsum sostenibbli u 
sikurezza tal-prodotti b'mod partikolari 
billi jappoġġa lill-awtoritajiet ta' infurzar 
kompetenti u lill-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi tal-konsumatur u lill-
azzjonijiet ta' kooperazzjoni; jiżgura li l-
konsumaturi kollha jkollhom aċċess għar-
rimedju u; jipprovdi informazzjoni xierqa 
dwar is-swieq u l-konsumaturi;

(i) jagħti s-setgħa, jassisti u jeduka lill-
konsumaturi, lin-negozji u lis-soċjetà ċivili, 
b'mod partikolari lejn drawwiet ta' 
konsum sostenibbli u proċessi ta' 
produzzjoni sostenibbli; żieda fl-
informazzjoni għall-konsumatur dwar il-
prodotti permezz ta' tikkettar adegwat 
dwar il-valur nutrizzjonali u l-ingredjenti, 
u fejn xieraq, il-metodu ta' biedja flimkien 
mal-isem u l-volum tal-pestiċidi użati; 
jiżgura livell għoli ta' protezzjoni tal-
konsumatur, konsum sostenibbli u 
sikurezza tal-prodotti b'mod partikolari 
billi jappoġġa lill-awtoritajiet ta' infurzar 
kompetenti u lill-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi tal-konsumatur u lill-
azzjonijiet ta' kooperazzjoni; jiżgura li l-
konsumaturi kollha jkollhom aċċess għar-
rimedju u; jipprovdi informazzjoni xierqa 
dwar is-swieq u l-konsumaturi;

Or. en

Emenda 75
Luke Ming Flanagan

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) jagħti s-setgħa, jassisti u jeduka lill-
konsumaturi, lin-negozji u lis-soċjetà ċivili; 
jiżgura livell għoli ta' protezzjoni tal-
konsumatur, konsum sostenibbli u 
sikurezza tal-prodotti b'mod partikolari 
billi jappoġġa lill-awtoritajiet ta' infurzar 
kompetenti u lill-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi tal-konsumatur u lill-

(i) jagħti s-setgħa, jassisti u jeduka lill-
konsumaturi, lill-produtturi, lin-negozji u 
lis-soċjetà ċivili; jiżgura livell għoli ta' 
protezzjoni tal-konsumatur, konsum 
sostenibbli u sikurezza tal-prodotti b'mod 
partikolari billi jappoġġa lill-awtoritajiet ta' 
infurzar kompetenti u lill-
organizzazzjonijiet rappreżentattivi tal-
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azzjonijiet ta' kooperazzjoni; jiżgura li l-
konsumaturi kollha jkollhom aċċess għar-
rimedju u; jipprovdi informazzjoni xierqa 
dwar is-swieq u l-konsumaturi;

konsumatur u lill-azzjonijiet ta' 
kooperazzjoni; jiżgura li l-konsumaturi 
kollha jkollhom aċċess għar-rimedju u; 
jipprovdi informazzjoni xierqa dwar is-
swieq u l-konsumaturi;

Or. en

Emenda 76
Guillaume Balas

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) L-iżgurar tat-titjib tas-sistema ta' 
traċċabbiltà tal-prodotti, b'mod partikolari 
permezz ta' kodiċi QR obbligatorji fuq l-
imballaġġ tal-prodotti, jiffaċilita d-
detezzjoni ta' prodotti nonkonformi fil-
katina alimentari;

Or. en

Emenda 77
Guillaume Balas

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) li jikkontribwixxi għal livell għoli 
ta' saħħa għall-bniedem, għall-annimali u 
għall-pjanti tul il-katina alimentari u 
f'oqsma relatati, inkluż billi jiġu pprevenuti 
u meqruda l-mard u l-organiżmi ta' ħsara,
u jappoġġa t-titjib tal-benessri tal-annimali 
kif ukoll il-produzzjoni u l-konsum
sostenibbli tal-ikel;

(e) li jikkontribwixxi għal livell għoli 
ta' saħħa għall-bniedem, għall-annimali u 
għall-pjanti tul il-katina alimentari u 
f'oqsma relatati, inkluż billi jiġu pprevenuti 
u meqruda l-mard u l-pesti f'konformità 
mal-qafas sostenibbli għall-użu ta' 
antibijotiċi u pestiċidi; li jiżgura r-rispett
tal-benessri tal-annimali u li dan jittejjeb 
aktar; li jiżgura u jippromwovi 
produzzjoni u konsum sostenibbli tal-ikel; 
li jiżgura l-protezzjoni tal-ħamrija u tal-
ekosistemi;
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Or. en

Emenda 78
Jan Huitema

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) li jikkontribwixxi għal livell għoli 
ta' saħħa għall-bniedem, għall-annimali u 
għall-pjanti tul il-katina alimentari u 
f'oqsma relatati, inkluż billi jiġu pprevenuti 
u meqruda l-mard u l-organiżmi ta' ħsara, u 
jappoġġa t-titjib tal-benessri tal-annimali 
kif ukoll il-produzzjoni u l-konsum 
sostenibbli tal-ikel;

(e) li jikkontribwixxi għal livell għoli 
ta' saħħa għall-bniedem, għall-annimali u 
għall-pjanti tul il-katina alimentari u 
f'oqsma relatati, inkluż billi jiġu pprevenuti 
u meqruda l-mard u l-organiżmi ta' ħsara, u 
jappoġġa t-titjib tal-benessri tal-annimali 
kif ukoll il-produzzjoni u l-konsum 
sostenibbli tal-ikel; b'hekk titqiegħed 
enfasi fuq l-istimulazzjoni tar-riċerka, l-
innovazzjoni u l-iskambju tal-aħjar 
prattiki bejn il-partijiet ikkonċernati 
f'dawn l-oqsma;

Or. en

Emenda 79
Stefan Eck

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt e – punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) L-objettivi speċifiċi fil-qasam tal-
ikel fi ħdan is-Suq Uniku ser jinkludu, 
fost oħrajn:

il-prevenzjoni u l-qerda tal-mard u tal-
pesti;

l-appoġġ għal produzzjoni u konsum 
sostenibbli tal-ikel permezz tat-tnaqqis tal-
ħela tal-ikel u tal-informazzjoni mogħtija 
lill-konsumaturi bil-ħsieb li jiġi żgurat 
livell għoli ta' standards ta' kwalità 
madwar l-UE;
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it-titjib tal-effikaċja, l-effiċjenza u l-
affidabbiltà tal-kontrolli uffiċjali fil-
katina alimentari bil-ħsieb li jiġu żgurati 
l-implimentazzjoni u l-infurzar xierqa tar-
regoli tal-UE f'dan il-qasam;

l-appoġġ għal politiki biex jitjieb il-
benessri tal-annimali, inklużi azzjonijiet 
relatati bħal miżuri kontra r-reżistenza 
antimikrobika, fil-kuntest tal-approċċ 
"Saħħa Waħda" u l-użu sostenibbli tal-
pestiċidi;

l-inklużjoni ta' standards tal-benessri tal-
annimali għall-azjendi agrikoli fil-
kuntratti tal-fornituri;

Or. en

Emenda 80
Bolesław G. Piecha

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) li jipproduċi u jikkomunika 
statistika ta' kwalità għolja f'waqtha, 
imparzjali u kosteffiċjenti dwar l-Ewropa, 
permezz ta' sħubiji mtejba fis-Sistema 
Ewropea tal-Istatistika msemmija fl-
Artikolu 4 tar-Regolament (KE) 
Nru 223/2009 u mal-partijiet rilevanti u 
esterni kollha, bl-użu ta' diversi sorsi ta' 
data, metodi avvanzati ta' analiżi tad-data, 
sistemi intelliġenti u teknoloġiji diġitali.

(f) li jipproduċi u jikkomunika 
statistika ta' kwalità għolja f'waqtha, 
imparzjali u kosteffiċjenti dwar l-Ewropa li 
ma toħloqx piż amministrattiv 
addizzjonali, li m'għandhiex twassal għal 
aktar burokrazija, permezz ta' sħubiji 
mtejba fis-Sistema Ewropea tal-Istatistika 
msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament 
(KE) Nru 223/2009 u mal-partijiet rilevanti 
u esterni kollha, bl-użu ta' diversi sorsi ta' 
data, metodi avvanzati ta' analiżi tad-data, 
sistemi intelliġenti u teknoloġiji diġitali.

Or. pl

Emenda 81
Bas Eickhout

Proposta għal Regolament
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Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Programm għall-
perjodu mill-2021 sal-2027 għandu jkun 
EUR 4 088 580 000 fi prezzijiet kurrenti.

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Programm għall-
perjodu mill-2021 sal-2027 għandu jkun 
EUR 4 408 580 000 fi prezzijiet kurrenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex titqies iż-żieda baġitarja għall-objettiv fl-ambitu tal-Artikolu 3(2)e

Emenda 82
Bolesław G. Piecha

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) EUR 1 680 000 000 għall-objettiv 
msemmi fl-Artikolu 3(2)(e);

(c) EUR 1 892 000 000 għall-objettiv 
msemmi fl-Artikolu 3(2)(e);

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-emenda tistabbilixxi mill-ġdid l-ammont stipulat fir-Regolament 652/2014/UE. L-isfidi 
f'dan il-qasam ma naqsux; għall-kuntrarju, qegħdin jiżdiedu.

Emenda 83
Bas Eickhout

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) EUR 1 680 000 000 għall-objettiv 
msemmi fl-Artikolu 3(2)(e);

(c) EUR 2 000 000 000 għall-objettiv 
msemmi fl-Artikolu 3(2)(e);
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba d-diffikultà tal-isfida biex jiġi żgurat li s-sistemi tal-ikel tal-UE jipproteġu s-saħħa 
tal-bniedem u tal-annimali, kif ukoll il-ħtieġa li tiġi appoġġjata t-tranżizzjoni lejn sistemi tal-
ikel li huma kemm sikuri kif ukoll sostenibbli, qiegħda tiġi proposta żieda f'din il-linja 
baġitarja. Il-kapaċità tal-UE li tipprovdi ikel sikur u tajjeb għas-saħħa għaċ-ċittadini tagħha 
għandha impatt fuq il-fiduċja li ċ-ċittadini għandhom fl-UE inġenerali.

Emenda 84
Luke Ming Flanagan

Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Programm għandu jkun miftuħ għall-
pajjiżi terzi li ġejjin:

Soġġetti għal li jkunu konformi mar-
regoli u r-regolamenti kollha tiegħu, il-
Programm għandu jkun miftuħ għall-pajjiżi 
terzi li ġejjin:

Or. en

Emenda 85
Nicola Caputo

Proposta għal Regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-ħolqien tal-kundizzjonijiet tajbin 
biex l-atturi kollha tas-suq intern, inklużi n-
negozji, iċ-ċittadini u l-konsumaturi, is-
soċjetà ċivili u l-awtoritajiet pubbliċi 
jingħataw is-setgħa permezz ta' kampanji 
trasparenti ta' informazzjoni u ta' 
sensibilizzazzjoni, l-iskambju tal-aħjar 
prattika, il-promozzjoni ta' prattiki tajbin, l-
iskambju u d-disseminazzjoni ta' 
kompetenza esperta u għarfien u l-
organizzazzjoni ta' taħriġ;

(a) il-ħolqien tal-kundizzjonijiet tajbin 
biex l-atturi kollha tas-suq intern, inklużi n-
negozji, u b'mod partikolari il-
mikrointrapriżi, l-SMEs, iċ-ċittadini u l-
konsumaturi, is-soċjetà ċivili u l-
awtoritajiet pubbliċi jingħataw is-setgħa 
permezz ta' kampanji trasparenti ta' 
informazzjoni u ta' sensibilizzazzjoni, l-
iskambju tal-aħjar prattika, il-promozzjoni 
ta' prattiki tajbin, l-iskambju u d-
disseminazzjoni ta' kompetenza esperta u 
għarfien u l-organizzazzjoni ta' taħriġ;
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Or. it

Emenda 86
Luke Ming Flanagan

Proposta għal Regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-ħolqien tal-kundizzjonijiet tajbin 
biex l-atturi kollha tas-suq intern, inklużi n-
negozji, iċ-ċittadini u l-konsumaturi, is-
soċjetà ċivili u l-awtoritajiet pubbliċi 
jingħataw is-setgħa permezz ta' kampanji 
trasparenti ta' informazzjoni u ta' 
sensibilizzazzjoni, l-iskambju tal-aħjar 
prattika, il-promozzjoni ta' prattiki tajbin, l-
iskambju u d-disseminazzjoni ta' 
kompetenza esperta u għarfien u l-
organizzazzjoni ta' taħriġ;

(a) il-ħolqien tal-kundizzjonijiet tajbin 
biex l-atturi kollha tas-suq intern, inklużi l-
produtturi, in-negozji, iċ-ċittadini u l-
konsumaturi, is-soċjetà ċivili u l-
awtoritajiet pubbliċi jingħataw is-setgħa 
permezz ta' kampanji trasparenti ta' 
informazzjoni u ta' sensibilizzazzjoni, l-
iskambju tal-aħjar prattika, il-promozzjoni 
ta' prattiki tajbin, l-iskambju u d-
disseminazzjoni ta' kompetenza esperta u 
għarfien u l-organizzazzjoni ta' taħriġ;

Or. en

Emenda 87
Guillaume Balas

Proposta għal Regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-provvista ta' mekkaniżmi għaċ-
ċittadini, għall-konsumaturi, għall-utenti 
aħħarin, għas-soċjetà ċivili u għar-
rappreżentanti tan-negozju mill-Unjoni 
biex tingħata kontribuzzjoni lid-
diskussjonijiet politiċi, lill-politiki u lill-
proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet, b'mod 
partikolari billi jiġi appoġġat il-
funzjonament tal-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi fil-livell nazzjonali u fil-
livell tal-Unjoni;

(b) il-provvista ta' mekkaniżmi għaċ-
ċittadini, għall-konsumaturi, għall-
assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi, għall-
utenti aħħarin, għas-soċjetà ċivili u għar-
rappreżentanti tan-negozju mill-Unjoni 
biex tingħata kontribuzzjoni lid-
diskussjonijiet politiċi, lill-politiki u lill-
proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet, b'mod 
partikolari billi jiġi appoġġat il-
funzjonament tal-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi fil-livell nazzjonali u fil-
livell tal-Unjoni;
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Or. en

Emenda 88
Luke Ming Flanagan

Proposta għal Regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-provvista ta' mekkaniżmi għaċ-
ċittadini, għall-konsumaturi, għall-utenti 
aħħarin, għas-soċjetà ċivili u għar-
rappreżentanti tan-negozju mill-Unjoni 
biex tingħata kontribuzzjoni lid-
diskussjonijiet politiċi, lill-politiki u lill-
proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet, b'mod 
partikolari billi jiġi appoġġat il-
funzjonament tal-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi fil-livell nazzjonali u fil-
livell tal-Unjoni;

(b) il-provvista ta' mekkaniżmi għaċ-
ċittadini, għall-konsumaturi, għall-
produtturi, għall-utenti aħħarin, għas-
soċjetà ċivili u għar-rappreżentanti tan-
negozju mill-Unjoni biex tingħata 
kontribuzzjoni lid-diskussjonijiet politiċi, 
lill-politiki u lill-proċessi ta' teħid ta' 
deċiżjonijiet, b'mod partikolari billi jiġi 
appoġġat il-funzjonament tal-
organizzazzjonijiet rappreżentattivi fil-
livell nazzjonali u fil-livell tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 89
Nicola Caputo

Proposta għal Regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) li jappoġġaw il-kompetittività tal-
intrapriżi u ta' setturi sħaħ tal-ekonomija, u 
li jappoġġaw tal-adozzjoni mill-SMEs tal-
innovazzjoni u l-kollaborazzjoni fil-katina 
tal-valur permezz tal-konnessjoni 
strateġika tal-ekosistemi u r-
raggruppamenti, inkluż l-inizjattiva tar-
raggruppamenti konġunti;

(e) li jappoġġaw il-kompetittività tal-
intrapriżi u ta' setturi sħaħ tal-ekonomija, u 
li jappoġġaw l-adozzjoni mill-
mikrointrapriżi u mill-SMEs tal-
innovazzjoni u l-kollaborazzjoni fil-katina 
tal-valur permezz tal-konnessjoni 
strateġika tal-ekosistemi u r-
raggruppamenti, inkluż l-inizjattiva tar-
raggruppamenti konġunti;

Or. it
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Emenda 90
Guillaume Balas

Proposta għal Regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta 
atti delegati b'konformità mal-Artikolu 20 
biex temenda l-Anness III fejn ikun 
meħtieġ sabiex jitqiesu s-sitwazzjonijiet li 
huma provokati b'dak il-mard tal-annimali 
li jkollu impatt sinifikanti fuq il-
produzzjoni jew il-kummerċ, l-iżvilupp 
taż-żoonożi li jippreżentaw theddida għall-
bniedem, jew l-iżvilupp xjentifiku jew 
epidemjoloġiku ġdid, kif ukoll il-mard tal-
annimal li aktarx jikkostitwixxi theddida 
ġdida għall-Unjoni.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta 
atti delegati b'konformità mal-Artikolu 20 
biex temenda l-Anness III fejn ikun 
meħtieġ sabiex jitqiesu s-sitwazzjonijiet li 
huma provokati b'dak il-mard tal-annimali 
li jkollu impatt sinifikanti fuq il-
produzzjoni jew il-kummerċ, l-iżvilupp 
taż-żoonożi li jippreżentaw theddida għall-
bniedem, jew l-iżvilupp xjentifiku jew 
epidemjoloġiku ġdid, kif ukoll il-mard tal-
annimal li aktarx jikkostitwixxi theddida 
ġdida għall-Unjoni. L-importazzjonijiet 
illegali tal-ikel għandhom jitqiesu wkoll 
meta huwa emendat l-Anness III 
minħabba r-riskji għas-saħħa li jistgħu 
joħolqu.

Or. en

Emenda 91
Lukas Mandl

Proposta għal Regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-evalwazzjoni interim tal-
Programm għandha titwettaq ladarba 
jkun hemm biżżejjed informazzjoni 
disponibbli dwar l-implimentazzjoni tal-
Programm, iżda mhux aktar tard minn 
erba' snin wara l-bidu tal-
implimentazzjoni tal-Programm.

2. Sa [tliet snin wara li tibda l-
implimentazzjoni tal-Programm], il-
Kummissjoni għandha tfassal rapport ta' 
evalwazzjoni interim tal-Programm dwar 
il-kisba tal-objettivi tal-azzjonijiet 
appoġġjati taħtu, dwar ir-riżultati u l-
impatti, dwar l-effiċjenza tal-użu tar-
riżorsi u dwar il-valur miżjud tal-Unjoni 
tiegħu.

Or. en
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Emenda 92
Lukas Mandl

Proposta għal Regolament
Artikolu 18 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha 
tikkomunika l-konklużjonijiet tal-
evalwazzjonijiet, akkumpanjati mill-
osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni.

6. Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta r-rapporti msemmija fil-
paragrafi 2 u 5 akkumpanjati mill-
osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni u tagħmilhom 
disponibbli għall-pubbliku. Ir-riżultati ta' 
dawn l-evalwazzjonijiet għandhom ikunu 
akkumpanjati, fejn xieraq, bi proposti 
leġiżlattivi għar-reviżjoni tal-Programm.

Or. en

Emenda 93
Michel Dantin

Proposta għal Regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt 1.2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) miżuri li jeqirdu organiżmu ta' 
ħsara ta' kwarantina fl-Unjoni, meħuda 
mill-awtorità kompetenti ta' Stat Membru 
skont l-Artikolu 16 tar-Regolament 
(UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill105 jew skont il-miżuri tal-
Unjoni adottati skont l-Artikolu 28(1) ta' 
dak ir-Regolament;

(a) miżuri li jipprevjenu, jikkontrollaw 
u/jew jeqirdu organiżmu ta' ħsara ta' 
kwarantina fl-Unjoni, meħuda mill-
awtorità kompetenti ta' Stat Membru skont 
l-Artikolu 16 tar-Regolament 
(UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill105 jew skont il-miżuri tal-
Unjoni adottati skont l-Artikolu 28(1) ta' 
dak ir-Regolament;

_________________ _________________

105 Ir-Regolament (UE) 2016/2031 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta' Ottubru 2016 dwar il-miżuri 
protettivi kontra pesti tal-pjanti, li jemenda 
r-Regolamenti (UE) Nru 228/2013, (UE) 

105 Ir-Regolament (UE) 2016/2031 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta' Ottubru 2016 dwar il-miżuri 
protettivi kontra pesti tal-pjanti, li jemenda 
r-Regolamenti (UE) Nru 228/2013, (UE) 
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Nru 652/2014 u (UE) Nru 1143/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li 
jħassar id-Direttivi tal-
Kunsill 69/464/KEE, 74/647/KEE, 
93/85/KEE, 98/57/KE, 2000/29/KE, 
2006/91/KE u 2007/33/KE (ĠU L 317, 
23.11.2016, p. 4).

Nru 652/2014 u (UE) Nru 1143/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li 
jħassar id-Direttivi tal-
Kunsill 69/464/KEE, 74/647/KEE, 
93/85/KEE, 98/57/KE, 2000/29/KE, 
2006/91/KE u 2007/33/KE (ĠU L 317, 
23.11.2016, p. 4).

Or. fr

Emenda 94
Michel Dantin

Proposta għal Regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt 1 – punt 1.2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) miżuri protettivi addizzjonali 
meħuda kontra t-tixrid ta' organiżmu ta' 
ħsara, kontra liema ġew adottati miżuri 
tal-Unjoni skont l-Artikolu 28(1) u l-
Artikolu 30(1) tar-Regolament 
(UE) 2016/2031, għajr il-miżuri ta' qerda 
msemmija fil-punt (c) ta' dan il-punt u l-
miżuri ta' trażżin imsemmija fil-punt (d) 
ta' dan il-punt, meta dawk il-miżuri jkunu 
essenzjali biex jipproteġu lill-Unjoni 
kontra aktar tixrid ta' dak l-organiżmu ta' 
ħsara;

(b) miżuri li jipprevjenu, jikkontrollaw 
u/jew jeqirdu pest li mhuwiex ikklassifikat 
bħala pest tal-kwarantina fl-Unjoni, 
meħuda mill-awtorità kompetenti ta' Stat 
Membru skont l-Artikolu 29 tar-
Regolament (UE) 2016/2031 u li jista' 
jikkwalifika bħala pest tal-kwarantina fl-
Unjoni f'konformità mal-kriterji 
msemmija f'dak l-Artikolu jew fl-
Artikolu 30(1) ta' dak ir-Regolament;

Or. fr

Emenda 95
Michel Dantin

Proposta għal Regolament
Anness – paragrafu 1 – punt 1 – punt 1.2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) miżuri protettivi addizzjonali 
meħuda kontra t-tixrid ta' organiżmu ta' 
ħsara, kontra liema ġew adottati miżuri tal-
Unjoni skont l-Artikolu 28(1) u l-

(c) miżuri protettivi addizzjonali 
meħuda kontra t-tixrid ta' organiżmu ta' 
ħsara, kontra liema ġew adottati miżuri tal-
Unjoni skont l-Artikolu 28(1) u l-
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Artikolu 30(1) tar-Regolament 
(UE) 2016/2031, għajr il-miżuri ta' qerda
msemmija fil-punt (a) ta' dan il-punt u l-
miżuri ta' trażżin imsemmija fil-punt (b)
ta' dan il-punt, meta dawk il-miżuri jkunu 
essenzjali biex jipproteġu lill-Unjoni 
kontra aktar tixrid ta' dak l-organiżmu ta' 
ħsara.

Artikolu 30(1) tar-Regolament 
(UE) 2016/2031, għajr il-miżuri msemmija 
fil-punt (a) u (b) ta' dan il-punt, meta dawk 
il-miżuri jkunu essenzjali biex jipproteġu 
lill-Unjoni kontra aktar tixrid ta' dak l-
organiżmu ta' ħsara.

Or. fr

Emenda 96
Jan Huitema

Proposta għal Regolament
Anness I– paragrafu 1 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.3.4a. Miżuri għall-monitoraġġ tad-
dehra ta' pesti u mard kemm magħrufa 
kif ukoll dawk li attwalment mhumiex 
magħrufa.

Or. en

Emenda 97
Guillaume Balas

Proposta għal Regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-attivitajiet ta' appoġġ għat-titjib
tal-benessri tal-annimali.

3. L-attivitajiet u l-kontrolli għall-
iżgurar tal-benessri tal-annimali.

Or. en

Emenda 98
Stefan Eck

Proposta għal Regolament
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Anness I – paragrafu 1 – punt 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. It-twettiq ta' valutazzjoni 
komparattiva dwar kif il-kumpaniji tal-
ikel jamministraw il-benesseri tal-
annimali tal-azjendi agrikoli, 
valutazzjonijiet xierqa tar-riskji u tal-
opportunitajiet li l-benessri tal-annimali 
tal-azjendi agrikoli jippreżenta għan-
negozju tagħhom flimkien ma' analiżi 
tad-distakk bejn is-sistemi u l-proċessi 
tagħhom għall-amministrazzjoni tal-
benessri tal-annimali tal-azjendi agrikoli.
Dan għandu jippermettilhom jidentifikaw 
il-punti b'saħħithom kif ukoll dawk 
dgħajfa, u jipprovdi l-bażi għal 
implimentazzjoni ta' sistemi 
amministrattivi u kontrolli xierqa u 
effettivi.

Or. en

Emenda 99
Bas Eickhout

Proposta għal Regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Attivitajiet li jappoġġaw 
produzzjoni u konsum sostenibbli tal-ikel.

7. Attivitajiet li jappoġġjaw prattiki 
ta' produzzjoni sostenibbli tal-ikel b'livell 
baxx ta' karbonju u konsum li jipproteġi l-
ambjent u l-bijodiversità, jimminimizza l-
ħela tal-ikel u jiżgura livell għoli ta' 
standards għall-benessri tal-annimali, u 
attivitajiet li jissensibilizzaw lill-
konsumaturi dwar dawn il-prattiki.

Or. en

Emenda 100
Guillaume Balas
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Proposta għal Regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Attivitajiet li jappoġġaw 
produzzjoni u konsum sostenibbli tal-ikel.

7. Attivitajiet li jappoġġjaw 
produzzjoni sostenibbli tal-ikel, jiżguraw 
il-protezzjoni tal-annimali, tal-ħamrija u 
tal-ekosistemi; attivitajiet li jappoġġjaw
konsum sostenibbli tal-ikel, inkluż is-
sensibilizzazzjoni dwar l-impatt tad-
drawwiet tal-konsum tagħna, il-ħtieġa 
urġenti li nibdluhom u s-soluzzjonijiet 
biex nirnexxu.

Or. en

Emenda 101
Guillaume Balas

Proposta għal Regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-bażijiet tad-data u s-sistemi 
kompjuterizzati ta' ġestjoni tal-
informazzjoni meħtieġa għall-
implimentazzjoni effettiva u effiċjenti tal-
leġiżlazzjoni relatata mal-objettiv speċifiku 
msemmi fl-Artikolu 3(2)(e) u li għandhom 
valur miżjud mixhud bi prova għall-Unjoni 
kollha kemm hi.

8. Il-bażijiet tad-data u s-sistemi 
kompjuterizzati ta' ġestjoni tal-
informazzjoni meħtieġa għall-
implimentazzjoni effettiva u effiċjenti tal-
leġiżlazzjoni relatata mal-objettiv speċifiku 
msemmi fl-Artikolu 3(2)(e) u li għandhom 
valur miżjud mixhud bi prova għall-Unjoni 
kollha kemm hija; implimentazzjoni ta' 
teknoloġiji ġodda biex titjieb it-
traċċabilità ta' prodotti bħall-kodiċi QR 
fuq l-imballaġġ tal-prodotti.

Or. en

Emenda 102
Jan Huitema

Proposta għal Regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Xogħol tekniku u xjentifiku, inklużi 
studji u attivitajiet ta' koordinazzjoni, 
meħtieġa biex jiżguraw l-implimentazzjoni 
korretta tal-leġiżlazzjoni fil-qasam relatat 
mal-objettiv speċifiku msemmi fl-
Artikolu 3(2)(e) u l-adattament ta' din il-
leġiżlazzjoni għal żviluppi xjentifiċi, 
teknoloġiċi u soċjetali.

11. Xogħol tekniku u xjentifiku, inklużi 
studji u attivitajiet ta' koordinazzjoni, 
meħtieġa biex jissalvagwardjaw il-
prevenzjoni li jitfaċċaw kemm pesti u 
mard ġodda kif ukoll dawk magħrufa u
biex jiżguraw l-implimentazzjoni korretta 
tal-leġiżlazzjoni fil-qasam relatat mal-
objettiv speċifiku msemmi fl-
Artikolu 3(2)(e) u l-adattament ta' din il-
leġiżlazzjoni għal żviluppi xjentifiċi, 
teknoloġiċi u soċjetali.

Or. en

Emenda 103
Guillaume Balas

Proposta għal Regolament
Anness I – paragrafu 1 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15. Il-miżuri mwettqa biex jipproteġu 
s-saħħa tal-bniedem, tal-annimali u tal-
pjanti u l-benessri tal-annimali, 
implimentati fuq l-annimali, il-prodotti tal-
annimali, il-pjanti u l-prodotti tal-pjanti li 
jaslu minn pajjiżi terzi fil-fruntiera tal-
Unjoni.

15. Il-miżuri mwettqa biex jipproteġu 
s-saħħa tal-bniedem, tal-annimali u tal-
pjanti u l-benessri tal-annimali, 
implimentati fuq l-annimali, il-prodotti tal-
annimali, il-pjanti u l-prodotti tal-pjanti li 
jaslu minn pajjiżi terzi fil-fruntiera tal-
Unjoni, inklużi miżuri biex tiżdied l-
informazzjoni għall-konsumatur fir-
rigward tal-prodotti permezz ta' tikkettar 
adegwat tal-valur nutrizzjonali u l-
ingredjenti, u fejn xieraq, il-metodu ta' 
biedja, l-isem u l-volum tal-pestiċidi użati;

Or. en

Emenda 104
Bas Eickhout

Proposta għal Regolament
Anness II – inċiż 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-monitoraġġ tal-progress lejn l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs);

– il-monitoraġġ tal-progress lejn l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) u 
l-Ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima;

Or. en
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