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EMENDI 

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u 

l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-

rapport tiegħu: 

 

Emenda  1 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 2 a (ġdida) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) Jenfasizza li l-Parlament Ewropew 

fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-

15 ta' Diċembru 2015 dwar Lejn Unjoni 

Ewropea tal-Enerġija, enfasizza l-ħtieġa li 

titjieb il-koerenza tas-sigurtà tal-enerġija 

esterna tal-UE u li jkun hemm 

trasparenza akbar fil-ftehimiet relatati 

mal-enerġija1a. 

 ______________ 

 1a Testi adottati, P8_TA(2015)0444. 

Emenda  2 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 7 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Biex jiżguraw konformità mad-dritt 

tal-Unjoni, l-Istati Membri għandhom 

jinnotifikaw l-abbozz ta' ftehim 

intergovernattiv lill-Kummissjoni qabel ma 

jsir legalment vinkolanti għall-partijiet (ex-

ante). Fi spirtu ta' koperazzjoni, il-

Kummissjoni għandha tappoġġja l-Istat 

Membru fl-indentifikazzjoni ta' 

kwistjonijiet ta' konformità tal-abbozz ta' 

ftehim intergovernattiv jew emenda. L-Istat 

Membru rispettiv imbagħad ikun 

(7) Biex jiżguraw konformità mad-dritt 

tal-Unjoni u mal-objettivi tal-Istrateġija 

tal-Unjoni tal-Enerġija, l-Istati Membri 

għandhom jinnotifikaw l-abbozz ta' ftehim 

intergovernattiv lill-Kummissjoni qabel ma 

dan isir legalment vinkolanti għall-partijiet 

(ex-ante). Fi spirtu ta' koperazzjoni, il-

Kummissjoni għandha tappoġġja lill-Istat 

Membru fl-indentifikazzjoni ta' 

kwistjonijiet ta' konformità tal-abbozz ta' 

ftehim intergovernattiv jew emenda. L-Istat 
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f'pożizzjoni aħjar biex jikkonkludi ftehim 

konformi mad-dritt tal-Unjoni. Il-

Kummissjoni għandu jkollha biżżejjed 

żmien għal tali valutazzjoni sabiex 

tipprovdi kemm jista' jkun ċertezza legali 

filwaqt li tevita dewmien bla bżonn. Biex 

jibbenefikaw bis-sħiħ mill-appoġġ tal-

Kummissjoni, l-Istati Membri għandhom 

iżommu lura milli jikkonkludu ftehim 

intergovernattiv sakemm il-Kummissjoni 

tkun informat lill-Istat Membru bil-

valutazzjoni tagħha. L-Istati Membri 

għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa 

biex isibu soluzzjoni xierqa biex jeliminaw 

l-inkompatibbiltà identifikata. 

Membru rispettiv imbagħad ikun 

f'pożizzjoni aħjar biex jikkonkludi ftehim 

konformi mad-dritt tal-Unjoni. Il-

Kummissjoni għandu jkollha biżżejjed 

żmien għal tali valutazzjoni sabiex 

tipprovdi kemm jista' jkun ċertezza legali 

filwaqt li tevita dewmien bla bżonn li jista' 

jippreġudika l-konklużjoni tal-ftehim. 

Biex jibbenefikaw bis-sħiħ mill-appoġġ 

tal-Kummissjoni, l-Istati Membri 

għandhom iżommu lura milli jikkonkludu 

ftehim intergovernattiv sakemm il-

Kummissjoni tkun informat lill-Istat 

Membru bil-valutazzjoni tagħha fil-limiti 

ta' żmien indikati. L-Istati Membri 

għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa 

biex isibu soluzzjoni xierqa biex jeliminaw 

l-inkompatibbiltà identifikata. 

 

Emenda  3 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 13 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Din id-deċiżjoni ma toħloqx obbligi 

fir-rigward ta' ftehimiet bejn l-impriżi. 

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 

jikkomunikaw lill-Kummissjoni, fuq bażi 

volontarja, ftehimiet bħal dawn li ssir 

referenza għalihom b'mod espliċitu fi 

ftehimiet intergovernattivi jew strumenti 

mhux vinkolanti. 

(13) Din id-deċiżjoni ma għandhiex 

toħloq obbligi fir-rigward ta' ftehimiet li 

tagħhom l-impriżi biss huma parti. 

Madankollu, l-Istati Membri jistgħu 

jikkomunikaw lill-Kummissjoni, fuq bażi 

volontarja, il-ftehimiet kollha bħal dawn li 

ssir referenza għalihom b'mod espliċitu fi 

ftehimiet intergovernattivi jew strumenti 

mhux vinkolanti. Barra minn hekk, l-Istati 

Membri għandhom jikkomunikaw lill-

Kummissjoni l-ftehimiet ma' impriżi ta' 

pajjiżi terzi, fejn pajjiż terz huwa parti 

kkonċernata prinċipali, li ssir referenza 

għalihom b'mod espliċitu fi ftehimiet 

intergovernattivi jew strumenti mhux 

vinkolanti. 
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Emenda  4 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 14 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-

informazzjoni kollha li tirċievi disponibbli 

għall-Istati Membri l-oħrajn kollha f'forma 

elettronika sigura. Il-Kummissjoni għandha 

tirrispetta t-talbiet mill-Istati Membri 

sabiex tittratta l-informazzjoni ippreżentata 

lilha bħala kunfidenzjali. Madankollu, it-

talbiet għall-kunfidenzjalità ma 

għandhomx jirrestrinġu l-aċċess tal-

Kummissjoni nnifisha għal informazzjoni 

kunfidenzjali, minħabba li jeħtieġ li l-

Kummissjoni jkollha informazzjoni 

komprensiva għall-valutazzjonijiet tagħha. 

Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli 

biex tiggarantixxi l-applikazzjoni tal-

klawżola ta' kunfidenzjalità. It-talbiet 

għall-kunfidenzjalità għandhom ikunu 

mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-aċċess 

għad-dokumenti kif previst fir-Regolament 

(KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill11. 

(14) Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-

informazzjoni kollha li tirċievi disponibbli 

għall-Istati Membri l-oħrajn kollha f'forma 

elettronika sigura. Il-Kummissjoni għandha 

tirrispetta t-talbiet tal-Istati Membri sabiex 

tittratta l-informazzjoni ippreżentata lilha 

bħala kunfidenzjali sabiex iżżomm il-livell 

ta' kunfidenzjalità meħtieġ biex 

tissalvagwardja l-interessi tal-Istati 

Membri matul in-negozjati mal-

kontroparti. Madankollu, it-talbiet għall-

kunfidenzjalità ma għandhomx jirrestrinġu 

l-aċċess tal-Kummissjoni nnifisha għal 

informazzjoni kunfidenzjali, minħabba li 

jeħtieġ li l-Kummissjoni jkollha 

informazzjoni komprensiva għall-

valutazzjonijiet tagħha. Il-Kummissjoni 

għandha tkun responsabbli biex 

tiggarantixxi l-applikazzjoni tal-klawżola 

ta' kunfidenzjalità. It-talbiet għall-

kunfidenzjalità għandhom ikunu mingħajr 

preġudizzju għad-dritt tal-aċċess għad-

dokumenti kif previst fir-Regolament (KE) 

Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill11. 

_________________ _________________ 

11 Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' 

Mejju 2012 dwar l-aċċess pubbliku għad-

dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-

Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 299, 

27.10.2001, p. 13). 

11 Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' 

Mejju 2012 dwar l-aċċess pubbliku għad-

dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-

Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 299, 

27.10.2001, p. 13). 

 

Emenda  5 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 15 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Jekk Stat Membru jqis li ftehim 

intergovernattiv huwa kunfidenzjali, huwa 

għandu jipprovdi lill-Kummissjoni 

b'sommarju tiegħu għall-finijiet tal-

kondiviżjoni ta' dak is-sommarju mal-Istati 

Membri l-oħrajn. 

(15) Jekk Stat Membru jqis li ftehim 

intergovernattiv huwa kunfidenzjali, huwa 

għandu jipprovdi lill-Kummissjoni 

b'sommarju, li jkun jinkludi l-elementi 

prinċipali u l-klawżoli rilevanti tiegħu, 

inklużi r-restrizzjonijiet, għall-finijiet tal-

kondiviżjoni ta' dak is-sommarju mal-Istati 

Membri l-oħrajn. 

 

Emenda  6 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 16 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Skambju permanenti ta' 

informazzjoni dwar il-ftehimiet 

intergovernattivi fil-livell tal-Unjoni 

għandu jippermetti l-iżvilupp tal-aħjar 

prattiki. Abbażi ta' dawk l-aħjar prattiki, il-

Kummissjoni, fejn ikun adatt 

f'kooperazzjoni mas-Servizz Ewropew 

għall-Azzjoni Esterna fir-rigward tal-

politiki esterni tal-Unjoni, għandha 

tiżviluppa klawżoli fakultattivi bħala 

mudell sabiex jintużaw fil-ftehimiet 

intergovernattivi bejn l-Istati Membri u 

pajjiżi terzi. L-użu ta' tali mudelli ta' 

klawżoli għandu jkollu l-għan li jevita 

kunflitti ta' ftehimiet intergovernattivi mad-

dritt tal-Unjoni, b'mod partikolari regoli 

tas-suq intern tal-enerġija u l-liġi tal-

kompetizzjoni, u kunflitti ma' ftehimiet 

internazzjonali konklużi mill-Unjoni. L-

użu tagħhom għandu jkun fakultattiv, u 

għandu jkun possibbli li jiġi adattat il-

kontenut tagħhom għal kwalunkwe 

ċirkostanza partikolari. 

(16) Skambju permanenti ta' 

informazzjoni dwar il-ftehimiet 

intergovernattivi fil-livell tal-Unjoni 

għandu jippermetti l-iżvilupp tal-aħjar 

prattiki. Abbażi ta' dawk l-aħjar prattiki, il-

Kummissjoni, fejn ikun xieraq 

f'kooperazzjoni mas-Servizz Ewropew 

għall-Azzjoni Esterna fir-rigward tal-

politiki esterni tal-Unjoni, għandha 

tiżviluppa klawżoli fakultattivi, li jkunu 

pożittivi u negattivi, bħala mudell sabiex 

jintużaw fil-ftehimiet intergovernattivi bejn 

l-Istati Membri u pajjiżi terzi sabiex ikunu 

ta' għajnuna għad-definizzjoni ġuridika 

ta' dawn il-ftehimiet. L-użu ta' tali mudelli 

ta' klawżoli għandu jkollu l-għan li jevita 

kunflitti ta' ftehimiet intergovernattivi mad-

dritt tal-Unjoni, b'mod partikolari regoli 

tas-suq intern tal-enerġija u l-liġi tal-

kompetizzjoni, u kunflitti ma' ftehimiet 

internazzjonali konklużi mill-Unjoni. L-

użu tagħhom għandu jkun fakultattiv, u 

għandu jkun possibbli li jiġi adattat il-

kontenut tagħhom għal kwalunkwe 

ċirkostanza partikolari. 
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Emenda  7 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 18 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita 

u tħeġġeġ il-koordinazzjoni bejn l-Istati 

Membri bil-ħsieb li ttejjeb ir-rwol 

strateġiku ġenerali tal-Unjoni permezz ta' 

approċċ koordinat b'saħħtu u effettiv fil-

konfront ta' pajjiżi produtturi, ta' transitu u 

konsumaturi. 

(18) Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita 

u tħeġġeġ il-koordinazzjoni bejn l-Istati 

Membri bil-ħsieb li ttejjeb ir-rwol 

strateġiku ġenerali tal-Unjoni permezz ta' 

approċċ koordinat b'saħħtu u effettiv fil-

konfront ta' pajjiżi produtturi, ta' transitu u 

konsumaturi, inkluż bil-ħsieb li tiżgura l-

konsistenza bejn il-prinċipji tal-politika 

tal-enerġija u tal-politika kummerċjali 

komuni tal-Unjoni. 

 

Emenda  8 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi 

mekkaniżmu għall-iskambju ta' 

informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-

Kummissjoni fir-rigward tal-ftehimiet 

intergovernattivi u l-istrumenti mhux 

vinkolanti fil-qasam tal-enerġija kif definit 

fl-Artikolu 2, biex jittejjeb it-tħaddim tas-

suq intern tal-enerġija. 

1. Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi 

mekkaniżmu għall-iskambju ta' 

informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-

Kummissjoni fir-rigward tal-ftehimiet 

intergovernattivi u l-istrumenti mhux 

vinkolanti fil-qasam tal-enerġija kif definit 

fl-Artikolu 2, biex jittejjeb it-tħaddim tas-

suq intern tal-enerġija, l-Unjoni tal-

Enerġija, u l-koerenza tal-politiki esterni 

dwar is-sigurtà tal-enerġija tal-Unjoni. 

 

Emenda  9 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 2 – punt 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) "ftehim intergovernattiv" tfisser (1) "ftehim intergovernattiv" tfisser 
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kull ftehim legalment vinkolanti bejn Stat 

Membru wieħed jew aktar u pajjiż terz 

wieħed jew aktar li jkollu impatt fuq l-

operat jew il-funzjonament tas-suq intern 

tal-enerġija jew fuq is-sigurtà tal-provvista 

tal-enerġija fl-Unjoni; madankollu, fejn tali 

ftehim vinkolanti jkopri wkoll kwistjonijiet 

oħrajn, dawk id-dispożizzjonijiet biss li 

huma relatati mal-enerġija, inklużi 

dispożizzjonijiet ġenerali applikabbli għal 

dawk id-dispożizzjonijiet relatati mal-

enerġija, għandhom jikkostitwixxu "ftehim 

intergovernattiv"; 

kull ftehim legalment vinkolanti bejn Stat 

Membru wieħed jew aktar u pajjiż terz 

wieħed jew aktar jew bejn wieħed jew 

aktar Stati Membri u impriża jew aktar ta' 

pajjiż terz fejn il-pajjiż terz huwa parti 

kkonċernata prinċipali, li jkollu impatt fuq 

l-operat jew il-funzjonament tas-suq intern 

tal-enerġija jew fuq is-sigurtà tal-provvista 

tal-enerġija fl-Unjoni; madankollu, fejn tali 

ftehim vinkolanti jkopri wkoll kwistjonijiet 

oħrajn, dawk id-dispożizzjonijiet biss li 

huma relatati mal-enerġija, inklużi 

dispożizzjonijiet ġenerali applikabbli għal 

dawk id-dispożizzjonijiet relatati mal-

enerġija, għandhom jikkostitwixxu "ftehim 

intergovernattiv"; 

 

Emenda  10 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 2 – punt 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) "strument mhux vinkolanti" tfisser 

impenn mhux vinkolanti legalment bejn 

Stat Membru wieħed jew aktar u pajjiż terz 

jew aktar, bħal memorandum ta' qbil, 

dikjarazzjoni konġunta, dikjarazzjoni 

ministerjali, azzjoni konġunta jew kodiċi 

ta' kondotta konġunt, li fih interpretazzjoni 

tad-dritt tal-Unjoni, jistabbilixxi l-

kundizzjonijiet għal provvista tal-enerġija 

(bħal volumi u prezzijiet) jew l-iżvilupp ta' 

infrastrutturi tal-enerġija; 

(3) "strument mhux vinkolanti" tfisser 

impenn mhux vinkolanti legalment bejn 

Stat Membru wieħed jew aktar u pajjiż terz 

jew aktar jew organizzazzjonijiet reġjonali, 

u bejn Stat Membru wieħed jew aktar u 

impriża jew aktar li pajjiż terz huwa 

parteċipanti fi ħdanha bħala parti 

kkonċernata prinċipali jew għandu 

setgħat deċiżjonali, bħal memorandum ta' 

qbil, dikjarazzjoni konġunta, dikjarazzjoni 

ministerjali, azzjoni konġunta jew kodiċi 

ta' kondotta konġunt, li fih interpretazzjoni 

tad-dritt tal-Unjoni, jistabbilixxi l-

kundizzjonijiet għal provvista tal-enerġija 

(bħal volumi u prezzijiet) jew l-iżvilupp ta' 

infrastrutturi tal-enerġija; 

 

Emenda  11 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 3 – paragrafu 4 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-obbligu ta' notifika lill-

Kummissjoni skont il-paragrafi 2 u 3 ma 

japplikax fir-rigward ta' ftehimiet bejn l-

impriżi. 

4. L-obbligu ta' notifika lill-

Kummissjoni skont il-paragrafi 2 u 3 ma 

japplikax fir-rigward ta' ftehimiet li 

tagħhom l-impriżi biss huma parti. 

 

Emenda  12 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 5 – paragrafu 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Bl-approvazzjoni tal-Istat Membru 

kkonċernat, il-perjodi msemmija fil-

paragrafi 1 u 2 jistgħu jiġu estiżi. Il-

perijodi msemmijin fil-paragrafi 1 u 2 

għandhom jiqsaru bi qbil mal-

Kummissjoni jekk iċ-ċirkostanzi 

jiġġustifikaw dan. 

3. Bl-approvazzjoni tal-Istat Membru 

kkonċernat, il-perjodi msemmija fil-

paragrafi 1 u 2 jistgħu jiġu estiżi. Il-perjodi 

msemmijin fil-paragrafi 1 u 2 għandhom 

jiqsaru bi qbil mal-Kummissjoni jekk iċ-

ċirkostanzi jiġġustifikaw dan, sabiex jiġi 

żgurat li n-negozjati jiġu konklużi fil-ħin. 

 

Emenda  13 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 5 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Meta jiffirma, jirratifika jew jaqbel fuq 

ftehim intergovernattiv jew emenda, l-Istat 

Membru kkonċernat għandu jagħti l-ikbar 

kunsiderazzjoni tal-opinjoni tal-

Kummissjoni msemmija fil-paragrafu 2. 

Qabel ma jiffirma, jirratifika jew jaqbel 

fuq ftehim intergovernattiv jew emenda, l-

Istat Membru kkonċernat għandu juri kif 

ġew indirizzati l-oġġezzjonijiet espressi fl-

opinjoni tal-Kummissjoni msemmija fil-

paragrafu 2, sabiex tiġi żgurata l-

konformità mal-objettivi tad-dritt tal-

Unjoni u tal-Unjoni tal-Enerġija. 

 

Emenda  14 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-obbligu ta' notifika lill-Kummissjoni 

skont dan il-paragrafu ma japplikax fir-

rigward ta' ftehimiet bejn l-impriżi. 

L-obbligu ta' notifika lill-Kummissjoni 

skont dan il-paragrafu ma japplikax fir-

rigward ta' ftehimiet li tagħhom l-impriżi 

biss huma parti. 

 

Emenda  15 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 6 – paragrafu 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 

l-ftehimiet intergovernattivi notifikati skont 

il-paragrafu 1 jew 2. Meta, wara l-ewwel 

valutazzjoni tagħha, il-Kummissjoni 

jkollha dubji dwar il-kompatibbiltà ta' 

dawk il-ftehimiet mad-dritt tal-Unjoni, 

b'mod partikolari mal-leġizlazzjoni dwar 

is-suq intern tal-enerġija u l-liġi dwar il-

kompetizzjoni tal-Unjoni, il-Kummissjoni 

għandha tinforma lill-Istati Membri 

kkonċernati fi żmien disa' xhur min-

notifika ta' dawk il-ftehimiet. 

3. Il-Kummissjoni għandha tivvaluta 

l-ftehimiet intergovernattivi notifikati skont 

il-paragrafu 1 jew 2. Meta, wara l-ewwel 

valutazzjoni tagħha, il-Kummissjoni 

jkollha dubji dwar il-kompatibbiltà ta' 

dawk il-ftehimiet mad-dritt tal-Unjoni, 

b'mod partikolari mal-leġizlazzjoni dwar 

is-suq intern tal-enerġija, il-liġi dwar il-

kompetizzjoni tal-Unjoni, u kwistjonijiet li 

jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Unjoni fil-

kuntest tal-Politika Kummerċjali Komuni, 

il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati 

Membri kkonċernati fi żmien disa' xhur 

min-notifika ta' dawk il-ftehimiet. 

Ġustifikazzjoni 

Ir-rapporteur iqis li għandha titqiegħed enfasi speċjali wkoll fuq il-konformità ma' 

kwistjonijiet li huma ta' kompetenza esklussiva tal-Unjoni fl-ambitu tal-Politika Kummerċjali 

Komuni. 

 

Emenda  16 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Meta jadotta strument mhux 

vinkolanti jew emenda ta' strument mhux 

1. Qabel ma jadotta strument mhux 

vinkolanti jew emenda ta' strument mhux 
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vinkolanti, l-Istat Membru kkonċernat 

għandu jinnotifika l-istrument mhux 

vinkolanti jew l-emenda, inkluż kull anness 

tiegħu, lill-Kummissjoni. 

vinkolanti, l-Istat Membru kkonċernat 

għandu jinnotifika l-istrument mhux 

vinkolanti jew l-emenda, inkluż kull anness 

tiegħu, lill-Kummissjoni. 

 

Emenda  17 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 7 – paragrafu 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-obbligu ta' notifika lill-

Kummissjoni skont il-paragrafi 1 u 2 ma 

japplikax fir-rigward ta' ftehimiet bejn l-

impriżi. 

3. L-obbligu ta' notifika lill-

Kummissjoni skont il-paragrafi 1 u 2 ma 

japplikax fir-rigward ta' ftehimiet li 

tagħhom l-impriżi biss huma parti. 

 

Emenda  18 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 7 – paragrafu 4 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Meta wara l-ewwel valutazzjoni 

tagħha, il-Kummissjoni tikkunsidra li l-

miżuri li jimplimentaw l-istrument mhux 

vinkolanti sottomessi lilha skont il-

paragrafi 1 u 2 jistgħu joħolqu kunflitt 

mad-dritt tal-Unjoni, b'mod partikolari 

mal-leġiżlazzjoni tas-suq intern tal-enerġija 

u l-liġi dwar il-kompetizzjoni tal-Unjoni, 

il-Kummissjoni tista' tinforma lill-Istat 

Membru kkonċernat skont dan. 

4. Meta wara l-ewwel valutazzjoni 

tagħha, il-Kummissjoni tikkunsidra li l-

miżuri li jimplimentaw l-istrument mhux 

vinkolanti sottomessi lilha skont il-

paragrafi 1 u 2 jistgħu joħolqu kunflitt 

mad-dritt tal-Unjoni, b'mod partikolari 

mal-leġiżlazzjoni tas-suq intern tal-enerġija 

u l-liġi dwar il-kompetizzjoni tal-Unjoni, 

il-Kummissjoni tista' tinforma lill-Istat 

Membru kkonċernat skont dan, fi żmien 

sitt ġimgħat wara l-imsemmija notifika. 

Matul dak il-perjodu, l-Istati Membri 

għandhom iżommu lura milli jiffirmaw 

jew jikkonkludu l-istrument mhux 

vinkolanti. L-opinjoni tal-Kummissjoni 

ma għandhiex tkun vinkolanti, iżda l-

Istati Membri jistgħu jindirizzaw it-

tħassib tal-Kummissjoni. 
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Emenda  19 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt ea (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ea) informazzjoni rigward 

dispożizzjonijiet li jaqgħu taħt il-

kompetenza tal-Unjoni fil-kuntest tal-

Politika Kummerċjali Komuni. 

Ġustifikazzjoni 

Ir-rapporteur iqis li għandha titqiegħed enfasi speċjali wkoll fuq konformità ma' kwistjonijiet 

li jaqgħu taħt kompetenzi esklussivi tal-Unjoni fl-ambitu tal-politika kummerċjali komuni. 

 

Emenda  20 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 9 – punt b 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) tidentifika problemi komuni fir-

rigward ta' ftehimiet intergovernattivi u 

strumenti mhux vinkolanti u tikkunsidra 

azzjoni xierqa biex tindirizza dawn il-

problemi u, fejn xieraq, tipproponi 

soluzzjonijiet; 

(b) tidentifika problemi komuni fir-

rigward ta' ftehimiet intergovernattivi u 

strumenti mhux vinkolanti u tikkunsidra 

azzjoni xierqa biex tindirizza dawn il-

problemi u, fejn xieraq, tipproponi gwida u 

soluzzjonijiet; 
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