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Emenda 199
Werner Langen, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kompiti tal-Aġenzija fir-rigward taċ-
ċentri operattivi reġjonali

Il-kompiti tal-Aġenzija fir-rigward taċ-
ċentri ta' koordinazzjoni reġjonali

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiżgura l-konsistenza mat-testi l-oħra tal-pakkett tal-
"Enerġija Nadifa għall-Ewropej Kollha".

Emenda 200
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija, f’kooperazzjoni mill-
qrib mal-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u mal-ENTSO, għandha 
tissorvelja u tanalizza l-prestazzjoni taċ-
ċentri operattivi reġjonali, filwaqt li tqis 
ir-rapporti previsti fl- [l-Artikolu 43, 
paragrafu 4 tar-Regolament dwar l-
Elettriku mfassal mill-ġdid kif propost 
minn COM(2016) 861/2].

Imħassar

Or. en

Emenda 201
Davor Škrlec
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija, f’kooperazzjoni mill-
qrib mal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
u mal-ENTSO, għandha tissorvelja u 
tanalizza l-prestazzjoni taċ-ċentri operattivi 
reġjonali, filwaqt li tqis ir-rapporti previsti 
fl- [l-Artikolu 43, paragrafu 4 tar-
Regolament dwar l-Elettriku mfassal mill-
ġdid kif propost minn COM(2016) 861/2].

1. L-Aġenzija, f’kooperazzjoni mill-
qrib mal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandha tissorvelja u tanalizza l-
prestazzjoni taċ-ċentri operattivi reġjonali, 
filwaqt li tqis ir-rapporti previsti fl- [l-
Artikolu 43, paragrafu 4 tar-Regolament 
dwar l-Elettriku mfassal mill-ġdid kif 
propost minn COM(2016) 861/2]. L-
Aġenzija jew is-subsett tal-Bord ta' 
Regolaturi kif imsemmi fl-Artikolu 7 
għandhom joħorġu rakkomandazzjonijiet 
jew, fejn xieraq, deċiżjonijiet biex 
jiżguraw li ċ-ċentri operattivi reġjonali 
jikkonformaw mal-obbligi tagħhom skont 
dan ir-Regolament u leġiżlazzjoni tal-
Unjoni rilevanti oħra, notevolment fir-
rigward tal-effett tagħhom fuq l-
integrazzjoni tas-suq kif ukoll fuq in-
nondiskriminazzjoni, il-kompetizzjoni 
effettiva u l-funzjonament effiċjenti tas-
suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hekk kif jiżdied l-akkoppjament tas-swieq, l-ACER jenħtieġ li tingħata s-setgħa li teżerċita 
sorveljanza aktar qawwija tal-attività tas-suq transkonfinali, inkluż il-kompiti tar-ROCs. L-
ACER tinsab f'pożizzjoni aħjar mill-ENTSOs biex tissorvelja r-ROCs għaliex l-ENTSO-E 
jikkonsisti minn TSOs, li jaġixxu bħala monopolji naturali u jenħtieġ li huma stess ikunu 
soġġetti għal sorveljanza regolatorja. Għalhekk, l-ACER jenħtieġ li jkollha mandat adegwat, 
inkluż għall-ħruġ ta' deċiżjonijiet vinkolanti fil-każijiet ta' nuqqas ta' konformità.

Emenda 202
Hans-Olaf Henkel

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija, f’kooperazzjoni mill-
qrib mal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

1. L-Aġenzija, f'kooperazzjoni mill-
qrib mal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
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u mal-ENTSO, għandha tissorvelja u 
tanalizza l-prestazzjoni taċ-ċentri operattivi 
reġjonali, filwaqt li tqis ir-rapporti previsti 
fl- [l-Artikolu 43, paragrafu 4 tar-
Regolament dwar l-Elettriku mfassal mill-
ġdid kif propost minn COM(2016) 861/2].

u mal-ENTSO, għandha tissorvelja u 
tanalizza l-prestazzjoni taċ-ċentri operattivi 
reġjonali, filwaqt li tqis ir-rapporti previsti 
fl-Art. 43(4) tar-Regolament (UE) .../... 
[ir-riformulazzjoni proposta tar-
Regolament dwar l-Elettriku, 
COD(2016) 0379]. L-Aġenzija għandha 
tiżgura li ċ-ċentri tal-operazzjonijiet 
reġjonali jikkonformaw mal-obbligi 
tagħhom skont ir-Regolament (UE) .../... 
[ir-riformulazzjoni proposta tar-
Regolament dwar l-Elettriku, 
COD(2016) 0379], il-kodiċijiet tan-
netwerk adottati skont l-Artikoli 54 u 55 
tiegħu u l-linji gwida adottati.

Or. en

Emenda 203
Werner Langen, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija, f’kooperazzjoni mill-
qrib mal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
u mal-ENTSO, għandha tissorvelja u 
tanalizza l-prestazzjoni taċ-ċentri operattivi
reġjonali, filwaqt li tqis ir-rapporti previsti 
fl- [l-Artikolu 43, paragrafu 4 tar-
Regolament dwar l-Elettriku mfassal mill-
ġdid kif propost minn COM(2016) 861/2].

1. L-Aġenzija, f’kooperazzjoni mill-
qrib mal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
u mal-ENTSO, għandha tissorvelja u 
tanalizza l-prestazzjoni taċ-ċentri ta' 
koordinazzjoni reġjonali, filwaqt li tqis ir-
rapporti previsti fl- [l-Artikolu 43, 
paragrafu 4 tar-Regolament dwar l-
Elettriku mfassal mill-ġdid kif propost 
minn COM(2016) 861/2].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiżgura l-konsistenza mat-testi l-oħra tal-pakkett tal-
"Enerġija Nadifa għall-Ewropej Kollha".
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Emenda 204
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija, f’kooperazzjoni mill-
qrib mal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
u mal-ENTSO, għandha tissorvelja u 
tanalizza l-prestazzjoni taċ-ċentri operattivi
reġjonali, filwaqt li tqis ir-rapporti previsti 
fl- [l-Artikolu 43, paragrafu 4 tar-
Regolament dwar l-Elettriku mfassal mill-
ġdid kif propost minn COM(2016) 861/2].

1. L-Aġenzija, f’kooperazzjoni mill-
qrib mal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
u mal-ENTSO, għandha tissorvelja u 
tanalizza l-prestazzjoni taċ-ċentri ta' 
koordinazzjoni reġjonali, filwaqt li tqis ir-
rapporti previsti fl- [l-Artikolu 43, 
paragrafu 4 tar-Regolament dwar l-
Elettriku mfassal mill-ġdid kif propost 
minn COM(2016) 861/2].

Or. en

Emenda 205
Davor Škrlec
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Aġenzija għandha tirrapporta 
annwalment lill-Kummissjoni r-riżultati 
tal-monitoraġġ previst fil-paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ACER jenħtieġ li tingħata s-setgħa li teżerċita sorveljanza aktar qawwija tal-attività tas-
suq transkonfinali, inkluż il-kompiti tar-ROCs.

Emenda 206
Davor Škrlec
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex twettaq il-kompiti 
msemmija fil-paragrafu 1 b’mod effiċjenti 
u rapidu, l-Aġenzija, b’mod partikolari 
għandha:

2. L-Aġenzija jew is-subsett tal-Bord 
ta' Regolaturi kif imsemmi fl-Artikolu 7,
b'mod partikolari għandha:

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’konsistenza mal-emendi proposti fl-Artikolu 7.

Emenda 207
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) tiddeċiedi dwar il-konfigurazzjoni 
tar-reġjuni tal-operat tas-sistema skont l-
Artikolu 33(1) tar-[ir-Regolament dwar l-
Elettriku mfassal mill-ġdid kif propost 
minn COM(2016) 861/2];

imħassar

Or. es

Emenda 208
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tiddeċiedi dwar il-konfigurazzjoni 
tar-reġjuni tal-operat tas-sistema skont l-
Artikolu 33(1) tar-[ir-Regolament dwar l-
Elettriku mfassal mill-ġdid kif propost 

imħassar
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minn COM(2016) 861/2]

Or. en

Emenda 209
Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tiddeċiedi dwar il-konfigurazzjoni 
tar-reġjuni tal-operat tas-sistema skont l-
Artikolu 33(1) tar-[ir-Regolament dwar l-
Elettriku mfassal mill-ġdid kif propost 
minn COM(2016) 861/2];

(a) wara li tisma' l-opinjoni vinkolanti 
tal-Istati Membri, tiddeċiedi dwar il-
konfigurazzjoni tar-reġjuni tal-operat tas-
sistema skont l-Artikolu 33(1) tar-[ir-
Regolament dwar l-Elettriku mfassal mill-
ġdid kif propost minn COM(2016) 861/2];

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa meqjus xieraq li l-Istati Membri jkunu jistgħu jesprimu opinjoni vinkolanti, u b'hekk 
jevitaw li l-Kummissjoni tingħata kompetenza esklużiva ta' teħid ta' deċiżjonijiet dwar is-
suġġett.

Emenda 210
Davor Škrlec
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) toħroġ linji gwida u 
rakkomandazzjonijiet għall-elaborazzjoni 
tal-istatuti u tar-regoli ta' proċedura 
msemmija fl-[Artikolu 32(2) tar-
Regolament dwar l-Elettriku mfassal mill-
ġdid kif propost minn COM(2016) 861/2] 
bil-għan li tippromwovi l-istabbiltà u l-
konverġenza tagħhom;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-firxa tar-ROCs taqbeż sew il-firxa nazzjonali tal-NRAs, l-ACER jenħtieġ li tkun 
responsabbli għall-ħruġ tal-linji gwida għal statuti u regoli ta' proċedura, għall-
approvazzjoni tal-istatuti u r-regoli ta' proċedura, għall-proċedura kooperattiva tat-teħid tad-
deċiżjonijiet, u għall-qafas għall-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni bejn iċ-ċentri operattivi 
reġjonali għaliex dawn se jkollhom impatt tanġibbli għall-konsistenza u l-interoperabbiltà 
bejn ir-ROCs u rilevanza sinifikanti lil hinn mir-reġjun ikkonċernat.

Emenda 211
Davor Škrlec
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) tapprova l-istatuti u r-regoli ta' 
proċedura msemmija fl-Artikolu 32(2) 
tar-Regolament dwar l-Elettriku mfassal 
mill-ġdid kif propost minn 
COM(2016) 861/2;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-firxa tar-ROCs taqbeż sew il-firxa nazzjonali tal-NRAs, l-ACER jenħtieġ li tkun 
responsabbli għall-ħruġ tal-linji gwida għal statuti u regoli ta' proċedura, għall-
approvazzjoni tal-istatuti u r-regoli ta' proċedura, għall-proċedura kooperattiva tat-teħid tad-
deċiżjonijiet, u għall-qafas għall-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni bejn iċ-ċentri operattivi 
reġjonali għaliex dawn se jkollhom impatt tanġibbli għall-konsistenza u l-interoperabbiltà 
bejn ir-ROCs u rilevanza sinifikanti lil hinn mir-reġjun ikkonċernat.

Emenda 212
Davor Škrlec
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt ac (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) tapprova l-proċedura tat-teħid tad-
deċiżjonijiet kooperattiv imsemmija fl-
Artikolu 35 tar-Regolament dwar l-
Elettriku mfassal mill-ġdid kif propost 
minn COM(2016) 861/2;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-firxa tar-ROCs taqbeż sew il-firxa nazzjonali tal-NRAs, l-ACER jenħtieġ li tkun 
responsabbli għall-ħruġ tal-linji gwida għal statuti u regoli ta' proċedura, għall-
approvazzjoni tal-istatuti u r-regoli ta' proċedura, għall-proċedura kooperattiva tat-teħid tad-
deċiżjonijiet, u għall-qafas għall-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni bejn iċ-ċentri operattivi 
reġjonali għaliex dawn se jkollhom impatt tanġibbli għall-konsistenza u l-interoperabbiltà 
bejn ir-ROCs u rilevanza sinifikanti lil hinn mir-reġjun ikkonċernat.

Emenda 213
Davor Škrlec
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt ad (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ad) tapprova l-qafas għall-
kooperazzjoni u l-koordinazzjoni bejn iċ-
ċentri operattivi reġjonali skont l-
Artikolu 35a (ġdid) tar-[ir-Regolament 
dwar l-Elettriku mfassal mill-ġdid kif 
propost minn COM(2016) 861/2;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-firxa tar-ROCs taqbeż sew il-firxa nazzjonali tal-NRAs, l-ACER jenħtieġ li tkun 
responsabbli għall-ħruġ tal-linji gwida għal statuti u regoli ta' proċedura, għall-
approvazzjoni tal-istatuti u r-regoli ta' proċedura, għall-proċedura kooperattiva tat-teħid tad-
deċiżjonijiet, u għall-qafas għall-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni bejn iċ-ċentri operattivi 
reġjonali għaliex dawn se jkollhom impatt tanġibbli għall-konsistenza u l-interoperabbiltà 
bejn ir-ROCs u rilevanza sinifikanti lil hinn mir-reġjun ikkonċernat.
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Emenda 214
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) titlob, fejn xieraq, informazzjoni 
minn ċentri operattivi reġjonali skont l-
Artikolu 43 tar-[ir-Regolament dwar l-
Elettriku mfassal mill-ġdid kif propost 
minn COM(2016) 861/2];

(b) titlob, fejn xieraq, informazzjoni 
minn ċentri ta' koordinazzjoni reġjonali 
skont l-Artikolu 43 tar-[ir-Regolament 
dwar l-Elettriku mfassal mill-ġdid kif 
propost minn COM(2016) 861/2];

Or. en

Emenda 215
Werner Langen, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) titlob, fejn xieraq, informazzjoni 
minn ċentri operattivi reġjonali skont l-
Artikolu 43 tar-[ir-Regolament dwar l-
Elettriku mfassal mill-ġdid kif propost 
minn COM(2016) 861/2];

(b) titlob, fejn xieraq, informazzjoni 
minn ċentri ta' koordinazzjoni reġjonali 
skont l-Artikolu 43 tar-[ir-Regolament 
dwar l-Elettriku mfassal mill-ġdid kif 
propost minn COM(2016) 861/2];

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiżgura l-konsistenza mat-testi l-oħra tal-pakkett tal-
"Enerġija Nadifa għall-Ewropej Kollha".

Emenda 216
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) toħroġ opinjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet lil ċentri operattivi
reġjonali.

(d) toħroġ opinjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet lil ċentri ta' 
koordinazzjoni reġjonali.

Or. en

Emenda 217
Werner Langen, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) toħroġ opinjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet lil ċentri operattivi
reġjonali.

(d) toħroġ opinjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet lil ċentri ta' 
koordinazzjoni reġjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiżgura l-konsistenza mat-testi l-oħra tal-pakkett tal-
"Enerġija Nadifa għall-Ewropej Kollha".

Emenda 218
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija għandha tapprova u 
temenda fejn meħtieġ

1. L-Aġenzija għandha tapprova u 
titlob għal emenda fejn meħtieġ

Or. en
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Emenda 219
Davor Škrlec
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-proposti għal metodoloġiji u 
kalkoli relatati mal-valutazzjoni Ewropea 
tal-adegwatezza tar-riżorsi skont l-
Artikolu 19(2), (3) u (5) tar-[ir-Regolament 
dwar l-Elettriku mfassal mill-ġdid kif 
propost minn COM(2016) 861/2].

(a) il-proposti għal metodoloġiji u 
kalkoli relatati mal-valutazzjoni Ewropea 
tal-adegwatezza tar-riżorsi skont l-
Artikolu 19(2), (3) u (5) tar-[ir-Regolament 
dwar l-Elettriku mfassal mill-ġdid kif 
propost minn COM(2016) 861/2] kif ukoll 
ir-riżultati tal-valutazzjoni Ewropea tal-
adegwatezza tar-riżorsi skont l-
Artikolu 19(6) tar-[ir-Regolament dwar l-
Elettriku mfassal mill-ġdid.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 19(6) tar-[ir-Regolament dwar l-Elettriku mfassal mill-ġdid] jistipula li l-Aġenzija 
għandha tapprova wkoll ir-riżultati tal-valutazzjoni Ewropea tal-adegwatezza tar-riżorsi. Din 
id-dispożizzjoni jenħtieġ li tiġi mtennija f'dan ir-Regolament.

Emenda 220
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-proposti għal metodoloġiji u 
kalkoli relatati mal-valutazzjoni Ewropea
tal-adegwatezza tar-riżorsi skont l-
Artikolu 19(2), (3) u (5) tar-[ir-Regolament 
dwar l-Elettriku mfassal mill-ġdid kif 
propost minn COM(2016) 861/2].

(a) il-proposti għal metodoloġiji 
relatati mal-valutazzjoni tal-adegwatezza 
tar-riżorsi skont l-Artikolu 19(2) u (5) tar-
[ir-Regolament dwar l-Elettriku mfassal
mill-ġdid kif propost minn COM(2016) 
861/2].

Or. en
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Emenda 221
Hans-Olaf Henkel

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Aġenzija għandha tapprova u 
temenda, fejn ikun hemm bżonn, il-
metodoloġiji

2. L-Aġenzija għandha, wara li 
tikkonsulta mal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti, tapprova u temenda, fejn ikun 
hemm bżonn, il-metodoloġiji

Or. en

Emenda 222
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Aġenzija għandha tapprova u 
temenda, fejn ikun hemm bżonn, il-
metodoloġiji

2. L-Aġenzija għandha tapprova l-
metodoloġiji u titlob għal emenda fihom, 
fejn ikun hemm bżonn

Or. en

Emenda 223
Davor Škrlec
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta jitqiesu r-riżultati tal-
valutazzjoni Ewropea tal-adegwatezza tar-
riżorsi kif ukoll ta' regolamenti rilevanti 
oħra, l-Aġenzija għandha tabbozza l-linji 
gwida għall-UE kollha għas-soluzzjonijiet 
dwar kif għandhom jiġu evitati u 
mmaniġġjati sitwazzjonijiet ta' kriżi, billi 
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jidentifikaw kemm miżuri tas-suq kif ukoll 
miżuri mhux tas-suq kif ukoll il-prinċipji 
ta' skemi ta' kumpens u l-prinċipji għall-
identifikazzjoni ta' klijenti protetti. L-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
għandhom iqisu bis-sħiħ dawn il-linji 
gwida meta jfasslu l-pjanijiet ta' tħejjija 
għar-riskji tagħhom. L-Aġenzija għandha 
tirrevedi u, jekk meħtieġ, taġġorna dawn 
is-soluzzjonijiet kull tliet snin, sakemm iċ-
ċirkostanzi ma jiġġustifikawx 
aġġornamenti aktar frekwenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa konformi mal-emendi tal-Ħodor għar-Regolament dwar it-tħejjija għar-riskji. Is-
soluzzjonijiet komuni dwar kif għandhom jiġu ttrattati l-kriżijiet għandhom ikunu ta’ 
għajnuna meta jitfasslu pjanijiet nazzjonali. Dawn jiżguraw koerenza fost il-pjanijiet u 
jiffaċilitaw il-ftehimiet fost l-Istati Membri li jinnegozjaw il-parti reġjonali tal-pjanijiet 
tagħhom.

Emenda 224
Hans-Olaf Henkel

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) twettaq l-obbligi stabbiliti fl-
Artikoli 5, 11, 12 u 13 tar-Regolament 
(UE) Nru 347/2013.

(c) twettaq l-obbligi stabbiliti fl-
Artikoli 3, 5, 11, 12 u 13 tar-Regolament 
(UE) Nru 347/2013.

Or. en

Emenda 225
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-opinjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet 
kollha adottati mill-Aġenzija fl-
applikazzjoni tar-Regolament 347/2013 
dwar linji gwida għall-infrastruttura tal-
enerġija trans-Ewropea għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 23(5).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposti, l-opinjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet kollha meħuda mill-Aġenzija skont id-
dispożizzjonijiet tar-Regolament 347/2013 dwar linji gwida għall-infrastruttura tal-enerġija 
trans-Ewropea jenħtieġ li jiġu adottati skont il-proċess ordinarju tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-
ACER. Din l-emenda hija neċessarja għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-
test.

Emenda 226
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-opinjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet 
kollha adottati mill-Aġenzija fl-
applikazzjoni tar-Regolament 347/2013 
dwar linji gwida għall-infrastruttura tal-
enerġija trans-Ewropea għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 23(5).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija meħtieġa għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test jew għaliex l-
emendi huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi ammissibbli oħra
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Emenda 227
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Jeppe Kofod, Dan Nica

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex l-integrità u t-trasparenza tas-suq 
tal-operaturi jiġu sorveljati b’mod effettiv, 
l-Aġenzija, f’kooperazzjoni mill-qrib mal-
awtoritajiet regolatorji u awtoritajiet 
nazzjonali oħra, għandha

Sabiex l-integrità u t-trasparenza tas-suq 
tal-operaturi jiġu sorveljati b’mod effettiv, 
l-Aġenzija, f’kooperazzjoni mill-qrib mal-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
awtoritajiet oħra, għandha:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta għandha l-għan li tirreplika b'mod aktar preċiż il-kompiti speċifiċi tal-
Aġenzija skont ir-Regolament (UE) 1227/2011 sabiex tiżgura l-konsistenza u ċ-ċarezza.

Emenda 228
Davor Škrlec
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jissorveljaw is-swieq tal-operaturi, 
jiġbru dejta u jirreġistraw lill-parteċipanti 
fis-suq skont l-Artikoli 7 sa 9 tar-
Regolament (UE) Nru 1227/201137 ;

(a) jissorveljaw is-swieq tal-operaturi, 
inkluż is-swieq reġjonali f'ħin reali, jiġbru 
dejta u jirreġistraw lill-parteċipanti fis-suq 
skont l-Artikoli 7 sa 9 tar-Regolament 
(UE) Nru 1227/201137 ;

__________________ __________________

37 Ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 25 
ta’ Ottubru 2011 dwar l-integrità u t-
trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-
ingrossa (ĠU L 326, 8.12.2011, p. 1–16).

37 Ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 25 
ta’ Ottubru 2011 dwar l-integrità u t-
trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-
ingrossa (ĠU L 326, 8.12.2011, p. 1–16).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Minħabba t-tendenza lejn l-akkoppjament tas-swieq u r-reġjonalizzazzjoni, hemm każ 
b'saħħtu għat-tisħiħ tal-awtorità tal-ACER fil-monitoraġġ tas-swieq reġjonali taħt ir-REMIT. 
L-espansjoni tal-mandat tal-ACER biex ikopri l-funzjonament tas-suq reġjonali f''ħin reali 
mhux se jimmodifika b'mod sinifikanti l-awtorità attwali tagħha, imma pjuttost jagħmilha 
aktar effettiva u kredibbli.

Emenda 229
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Jeppe Kofod, Dan Nica

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jissorveljaw is-swieq tal-operaturi, 
jiġbru dejta u jirreġistraw lill-parteċipanti
fis-suq skont l-Artikoli 7 sa 9 tar-
Regolament (UE) Nru 1227/201137 ;

(a) jissorveljaw is-swieq tal-operaturi, 
jiġbru u jikkondividu dejta u jistabbilixxu 
reġistru Ewropew ta' parteċipanti fis-suq 
skont l-Artikoli 7 sa 12 tar-Regolament 
(UE) Nru 1227/201137 ;

__________________ __________________

37 Ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 25 
ta’ Ottubru 2011 dwar l-integrità u t-
trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-
ingrossa (ĠU L 326, 8.12.2011, p. 1–16).

37 Ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 25 
ta’ Ottubru 2011 dwar l-integrità u t-
trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-
ingrossa (ĠU L 326, 8.12.2011, p. 1–16).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta għandha l-għan li tirreplika b'mod aktar preċiż il-kompiti speċifiċi tal-
Aġenzija skont ir-Regolament (UE) 1227/2011 sabiex tiżgura l-konsistenza u ċ-ċarezza.

Emenda 230
Hans-Olaf Henkel

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jissorveljaw is-swieq tal-operaturi, 
jiġbru dejta u jirreġistraw lill-parteċipanti 
fis-suq skont l-Artikoli 7 sa 9 tar-
Regolament (UE) Nru 1227/201137 ;

(a) jissorveljaw is-swieq tal-operaturi, 
jiġbru u jikkondividu dejta u jirreġistraw 
lill-parteċipanti fis-suq skont l-Artikoli 7 sa 
12 tar-Regolament (UE) Nru 1227/201137 ;

__________________ __________________

37 Ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 25 
ta’ Ottubru 2011 dwar l-integrità u t-
trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-
ingrossa (ĠU L 326, 8.12.2011, p. 1–16).

37 Ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 25 
ta’ Ottubru 2011 dwar l-integrità u t-
trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-
ingrossa (ĠU L 326, 8.12.2011, p. 1–16).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif iddikjarat fl-Artikolu 13 tar-Regolament 1227/2011, l-implimentazzjoni ta' projbizzjonijiet 
tal-abbuż tas-suq huma fdati f'idejn l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali li magħhom l-
Aġenzija taqsam id-data kif stabbilit fl-Artikolu 10 tar-Regolament 1227/2011.

Emenda 231
Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija tista' tiġi fdata kompiti oħrajn, 
f'kundizzjonijiet definiti b'mod ċar mill-
Kumissjoni fil-linji gwida adottati skont l-
Artikolu 57 tar-[ir-Regolament dwar l-
Elettriku mfassal mill-ġdid kif propost 
minn COM(2016) 861/2] jew l-Artikolu 23 
tar-Regolament (KE) Nru  715/2009 u 
dwar kwistjonijiet relatati mal-għan li 
għalih twaqqfet, fil-limiti pprovduti għat-
trasferiment tas-setgħat eżekuttivi lill-
aġenziji tal-UE.

imħassar

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Huwa meqjus li l-għoti ta' kompiti addizzjonali lill-aġenzija jaqbeż il-prinċipju ta' 
sussidjarjetà.

Emenda 232
Hans-Olaf Henkel

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija tista’, f’ċirkustanzi definiti ċari 
mill-Kummissjoni fil-Linji Gwida adottati 
skont l-Artikolu 57 tar-[ir-Regolament 
dwar l-Elettriku mfassal mill-ġdid kif 
propost minn COM(2016) 861/2] jew l-
Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 
715/2009, u dwar kwistjonijiet li 
jirrigwardaw ir-raġunijiet li għaliha 
twaqqfet, tingħata kompiti addizzjonali li 
jirrispettaw il-limiti tat-trasferiment tas-
setgħa eżekuttiva lill-aġenziji tal-Unjoni .

L-Aġenzija tista’, f’ċirkustanzi definiti ċari 
mill-Kummissjoni fil-Linji Gwida adottati 
skont l-Artikolu 57 tar-[ir-Regolament 
dwar l-Elettriku mfassal mill-ġdid kif 
propost minn COM(2016) 861/2] jew l-
Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 
715/2009, u dwar kwistjonijiet li 
jirrigwardaw ir-raġunijiet li għaliha 
twaqqfet, tingħata kompiti addizzjonali li 
jirrispettaw il-limiti tat-trasferiment tas-
setgħa eżekuttiva lill-aġenziji tal-Unjoni. 
Il-Kummissjoni tista' tipprovdi 
spjegazzjoni dwar jekk il-kompetenzi 
previsti ġodda humiex konformi mad-
duttrina Meroni u mad-deċiżjonijiet 
eżistenti tal-Qorti tal-Ġustizzja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test jew 
hija marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi ammissibbli oħra.

Emenda 233
Werner Langen, Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija tista’, f’ċirkustanzi definiti ċari L-Aġenzija tista’, f’ċirkustanzi definiti ċari 
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mill-Kummissjoni fil-Linji Gwida adottati 
skont l-Artikolu 57 tar-[ir-Regolament 
dwar l-Elettriku mfassal mill-ġdid kif 
propost minn COM(2016) 861/2] jew l-
Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 
715/2009, u dwar kwistjonijiet li 
jirrigwardaw ir-raġunijiet li għaliha 
twaqqfet, tingħata kompiti addizzjonali li 
jirrispettaw il-limiti tat-trasferiment tas-
setgħa eżekuttiva lill-aġenziji tal-Unjoni .

mill-Kummissjoni fil-Linji Gwida adottati 
skont l-Artikolu 57 tar-[ir-Regolament 
dwar l-Elettriku mfassal mill-ġdid kif 
propost minn COM(2016) 861/2] jew l-
Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 
715/2009, u dwar kwistjonijiet li 
jirrigwardaw ir-raġunijiet li għaliha 
twaqqfet, tingħata kompiti addizzjonali li 
jirrispettaw il-limiti tat-trasferiment tas-
setgħa eżekuttiva lill-aġenziji tal-Unjoni, li 
ma jinvolvux is-setgħat tat-teħid tad-
deċiżjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni testendi l-kompetenzi tal-Kummissjoni f'dan il-qasam u tista' twassal 
għal trasferiment sinifikanti ta' kompetenzi mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għall-
ACER. Is-setgħat il-ġodda tat-teħid tad-deċiżjonijiet jenħtieġ li jiġu trasferiti biss lill-ACER 
jekk maqbul mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill fi proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Emenda 234
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija tista', f'ċirkustanzi definiti ċari 
mill-Kummissjoni fil-Linji Gwida adottati 
skont l-Artikolu 57 tar-[ir-Regolament 
dwar l-Elettriku mfassal mill-ġdid kif 
propost minn COM(2016) 861/2] jew fl-l-
Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 
715/2009 nru 715/2009 u dwar 
kwistjonijiet li jirrigwardaw ir-raġunijiet li 
għaliha twaqqfet, tingħata kompiti 
addizzjonali li jirrispettaw il-limiti tat-
trasferiment tas-setgħa eżekuttiva lill-
aġenziji tal-Unjoni.

L-Aġenzija tista', f'ċirkustanzi definiti ċari 
mill-Kummissjoni fil-Linji Gwida adottati 
skont l-Artikolu 57 tar-[ir-Regolament 
dwar l-Elettriku mfassal mill-ġdid kif 
propost minn COM(2016) 861/2] jew fl-l-
Artikolu 23 tar-Regolament (KE) Nru 
715/2009 nru 715/2009 u dwar 
kwistjonijiet li jirrigwardaw ir-raġunijiet li 
għaliha twaqqfet, tingħata kompiti 
addizzjonali li ma jeħtiġux kompetenzi fil-
qasam tat-teħid ta' deċiżjonijiet.

Or. es
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Emenda 235
Davor Škrlec
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fit-twettiq tal-kompiti tagħha, 
b’mod partikolari fil-proċess ta’ żvilupp ta’ 
linji gwida ta’ qafas skont l-Artikolu 55 
tar-[ir-Regolament dwar l-Elettriku mfassal 
mill-ġdid kif propost minn COM(2016) 
861/2] jew l-Artikolu 6 tar-Regolament 
(KE) Nru 715/2009, u fil-proċess ta’ 
proposti għal emendi tal-kodiċi tan-
netwerk taħt l-Artikolu 56 tar-[ir-
Regolament dwar l-Elettriku mfassal mill-
ġdid kif propost minn COM(2016) 861/2] 
jew l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 
715/2009 l-Aġenzija għandha tikkonsulta 
b’mod estensiv u fi stadju bikri l-
parteċipanti tas-suq, l-operaturi tas-sistema 
ta’ trażmissjoni, il-konsumaturi, l-utenti 
finali u, fejn relevanti, l-awtoritajiet tal-
kompetizzjoni, mingħajr ħsara għall-
kompetenzi rispettivi tagħhom, b’mod 
miftuħ u trasparenti, b’mod partikolari 
meta l-kompiti tagħha jikkonċernaw l-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni.

1. Fit-twettiq tal-kompiti tagħha, 
b’mod partikolari fil-proċess ta’ żvilupp ta’ 
linji gwida ta’ qafas skont l-Artikolu 55 
tar-[ir-Regolament dwar l-Elettriku mfassal 
mill-ġdid kif propost minn COM(2016) 
861/2] jew l-Artikolu 6 tar-Regolament 
(KE) Nru 715/2009, u fil-proċess ta’ 
proposti għal emendi tal-kodiċi tan-
netwerk taħt l-Artikolu 56 tar-[ir-
Regolament dwar l-Elettriku mfassal mill-
ġdid kif propost minn COM(2016) 861/2] 
jew l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 
715/2009 l-Aġenzija għandha tikkonsulta 
b’mod estensiv u fi stadju bikri l-
parteċipanti tas-suq, l-operaturi tas-sistema 
ta’ trażmissjoni, il-konsumaturi, l-utenti 
finali u, fejn relevanti, l-awtoritajiet tal-
kompetizzjoni, mingħajr ħsara għall-
kompetenzi rispettivi tagħhom, b’mod 
miftuħ u trasparenti, b’mod partikolari 
meta l-kompiti tagħha jikkonċernaw l-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni. L-
Aġenzija għandha tiżgura li l-atturi żgħar 
tas-suq ikunu fuq l-istess livell mal-
partijiet ikkonċernati l-oħra fl-iżvilupp – u 
l-iskrutinju fuq l-implimentazzjoni – tar-
regoli li jimpattaw il-kapaċità tagħhom li 
jieħdu sehem fis-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ACER irrikonoxxiet hija stess li l-involviment tal-klijenti u tal-partijiet ikkonċernati fit-teħid 
tad-deċiżjonijiet dwar ir-regoli tas-suq tal-enerġija jeħtieġ li jittejjeb.
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Emenda 236
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija għandha tiżgura li l-pubbliku u 
l-partijiet kollha interessati jingħataw 
informazzjoni oġġettiva, affidabbli u 
aċċessibbli faċilment, b’mod partikolari 
rigward ir-riżultati tal-ħidma tagħha, fejn 
ikun xieraq.

Qabel ma tieħu d-deċiżjonijiet previsti 
f'dan ir-Regolament, l-Aġenzija għandha 
tinforma lill-partijiet għad-deċiżjoni u 
għandha tistabbilixxi limitu ta' żmien 
għas-sottomissjoni tal-osservazzjonijiet 
tal-partijiet, filwaqt li titqies bis-sħiħ l-
urġenza, il-kumplessità u l-konsegwenzi 
potenzjali tal-kwistjoni. L-Aġenzija 
għandha tiżgura li l-pubbliku u l-partijiet 
kollha interessati jingħataw informazzjoni 
oġġettiva, affidabbli u aċċessibbli 
faċilment, b’mod partikolari rigward ir-
riżultati tal-ħidma tagħha, fejn ikun xieraq. 
Id-deċiżjonijiet meħuda mill-Aġenzija 
għandhom ikunu totalment motivati 
għall-finijiet li jkun permess l-appell fuq 
il-merti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi dispożizzjonijiet dwar il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-
Aġenzija simili għal dawk stipulati fir-regolamenti ta' finanzjament tal-ESMA, tal-EBA u tal-
EIOPA. Dawn għandhom il-ħsieb li jiżguraw li d-deċiżjonijiet ikunu ġustifikati u miftuħa 
għar-reviżjoni ġudizzjarja. Dawn jenħtieġ li jkunu ddettaljati ħafna f'regoli estensivi ta' 
proċedura u l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-
test.

Emenda 237
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Aġenzija għandha tadotta u 
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tippubblika regoli ta' proċedura adegwati 
u proporzjonati għall-kompiti kollha tal-
Aġenzija skont il-Kapitolu I. Għad-
deċiżjonijiet kollha tal-Aġenzija, ir-regoli 
ta' proċedura għandhom tal-anqas 
jistabbilixxu l-istandards speċifikati fil-
paragrafi 1 sa 4 u jiżguraw proċess tat-
teħid ta' deċiżjonijiet trasparenti u 
raġonevoli li jiggarantixxi drittijiet 
proċedurali fundamentali bbażati fuq l-
istat tad-dritt, b'mod partikolari d-dritt li 
jinstema', id-dritt tal-aċċess għall-fajls u 
l-obbligu ta' motivazzjoni. Għall-kompiti 
l-oħra kollha tal-Aġenzija skont il-
Kapitolu I, ir-regoli ta' proċedura 
għandhom tal-anqas jiżguraw li d-
drittijiet proċedurali fundamentali jiġu 
ggarantiti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi dispożizzjonijiet għall-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Aġenzija 
simili għal dawk stipulati fir-regolamenti li jistabbilixxu l-ESMA, l-EBA u l-EIOPA. Dawn 
għandhom il-ħsieb li jiżguraw li d-deċiżjonijiet ikunu ġustifikati u miftuħa għar-reviżjoni 
ġudizzjarja. Jenħtieġ li jkunu dettaljati aktar bis-sħiħ f'regoli ta' proċedura estensivi.

Emenda 238
Werner Langen, Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a

Teħid tad-deċiżjonijiet

1. Qabel ma tieħu d-deċiżjonijiet previsti 
f'dan ir-Regolament, l-Aġenzija għandha 
tinforma lill-partijiet dwar id-deċiżjoni u 
għandha tistabbilixxi limitu ta' żmien 
għas-sottomissjoni tal-osservazzjonijiet 
tal-partijiet, filwaqt li titqies bis-sħiħ l-
urġenza, il-kumplessità u l-konsegwenzi 
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potenzjali tal-kwistjoni.

2. Id-deċiżjonijiet meħuda mill-Aġenzija 
għandhom ikunu totalment motivati 
għall-finijiet li jkun permess l-appell fuq 
il-merti.

3. Il-partijiet għandhom jiġu infurmati 
dwar ir-rimedji legali disponibbli skont 
dan ir-Regolament.

4. L-Aġenzija għandha tadotta u 
tippubblika regoli ta' proċedura adegwati 
u proporzjonati għall-kompiti kollha tal-
Aġenzija skont il-Kapitolu I. Għad-
deċiżjonijiet kollha tal-Aġenzija, ir-regoli 
ta' proċedura għandhom tal-anqas 
jistabbilixxu l-istandards speċifikati fil-
paragrafi 1 sa 3 u jiżguraw proċess tat-
teħid ta' deċiżjonijiet trasparenti u 
raġonevoli, li jiggarantixxi drittijiet 
proċedurali fundamentali bbażati fuq l-
istat tad-dritt. Għall-kompiti l-oħra kollha 
tal-Aġenzija skont il-Kapitolu I, ir-regoli 
ta' proċedura għandhom tal-anqas 
jiżguraw li d-drittijiet proċedurali 
fundamentali jiġu ggarantiti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-modifika tintroduċi dispożizzjonijiet dwar il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-
Aġenzija komparabbli għal dawk stipulati fir-regolamenti ta' finanzjament tal-ESMA, tal-EBA 
u tal-EIOPA. Dawn għandhom l-għan li jiggarantixxu li d-deċiżjonijiet ikunu ġustifikati u 
miftuħa għar-reviżjoni ġudizzjarja.

Emenda 239
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Xabier Benito Ziluaga

Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a

Teħid tad-deċiżjonijiet
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L-Aġenzija għandha tadotta u tippubblika 
regoli ta' proċedura adegwati u 
proporzjonati għall-kompiti kollha tal-
Aġenzija skont il-Kapitolu I. Għad-
deċiżjonijiet kollha tal-Aġenzija, ir-regoli 
ta' proċedura għandhom jiżguraw proċess 
tat-teħid ta' deċiżjonijiet trasparenti u 
raġonevoli li jiggarantixxi drittijiet 
proċedurali fundamentali bbażati fuq l-
istat tad-dritt, b'mod partikolari d-dritt li 
jinstema', id-dritt tal-aċċess għall-fajl u l-
obbligu ta' motivazzjoni. Għall-kompiti l-
oħra kollha tal-Aġenzija skont il-
Kapitolu I, ir-regoli ta' proċedura 
għandhom tal-anqas jiżguraw li d-
drittijiet proċedurali fundamentali jiġu 
ggarantiti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi dispożizzjonijiet dwar il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-
Aġenzija. Għandha l-ħsieb li tiżgura li d-deċiżjonijiet ikunu ġustifikati u miftuħa għar-
reviżjoni ġudizzjarja. Jenħtieġ li jkunu dettaljati aktar bis-sħiħ f'regoli ta' proċedura estensivi.

Emenda 240
Davor Škrlec
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija, b’kopereazzjoni mill-
qrib mal-Kummissjoni, mal-Istati Membri 
u mal-awtoritajiet nazzjonali relevanti, 
inklużi l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, 
u bla ħsara għall-kompetenzi tal-
awtoritajiet għall-kompetizzjoni, għandha 
timmonitorja s-swieq tal-operaturi u tal-
konsumaturi tal-elettriku u tal-gass 
naturali, b’mod partikulari l-prezzijiet bl-
imnut tal-elettriku u tal-gass naturali, il-
konformità mad-drittijiet tal-konsumaturi 

1. L-Aġenzija, b’kopereazzjoni mill-
qrib mal-Kummissjoni, mal-Istati Membri 
u mal-awtoritajiet nazzjonali relevanti, 
inklużi l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, 
u bla ħsara għall-kompetenzi tal-
awtoritajiet għall-kompetizzjoni, għandha 
timmonitorja s-swieq tal-operaturi u tal-
konsumaturi tal-elettriku u tal-gass 
naturali, b’mod partikulari l-prezzijiet bl-
imnut tal-elettriku u tal-gass naturali, il-
konformità mad-drittijiet tal-konsumaturi 
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stabbiliti fid-[id-Direttiva dwar l-Elettriku 
mfassla mill-ġdid kif propost minn 
COM(2016) 864/2] u d-Direttiva 
2009/73/KE, aċċess għan-networks inkluż 
l-aċċess għal elettriku li jkun prodott minn 
sorsi ta’ enerġija li jiġġeddu, ostakoli 
potenzjali għall-kummerċ transkonfinali, 
interventi mill-istat li jipprevjenu l-
prezzijiet milli jirriflettu l-iskarsezza 
proprja, il-prestazzjoni tal-Istati Membri 
fil-qasam tas-sigurtà tal-provvista tal-
elettriku abbażi tar-riżultati tal-valutazzjoni 
Ewropea tal-adegwatezza tar-riżorsi kif 
imsemmi fl-Artikolu 19 tar-[ir-Regolament 
dwar l-Elettriku mfassal mill-ġdid], b’mod 
partikolari b’kont meħud tal-evalwazzjoni 
ex-post imsemmija fl-Artikolu 16 tar-[ir-
Regolament dwar it-Tħejjija għar-Riskji kif 
propost minn COM(2016) 862].

stabbiliti fid-[id-Direttiva dwar l-Elettriku 
mfassla mill-ġdid kif propost minn 
COM(2016) 864/2], id-
Direttiva 2009/73/KE, u KE u [d-
Direttiva 2009/28/KE mfassla mill-ġdid 
kif propost minn COM (2016) 767, aċċess 
għan-networks inkluż l-aċċess għal 
elettriku li jkun prodott minn sorsi ta’ 
enerġija li jiġġeddu, ostakoli potenzjali 
għall-kummerċ transkonfinali, ostakoli 
regolatorji għal min jidħol ġdid fis-suq u 
għal atturi żgħar, inkluż il-komunitajiet 
tal-enerġija, interventi mill-istat li 
jipprevjenu l-prezzijiet milli jirriflettu l-
iskarsezza proprja, il-prestazzjoni tal-Istati 
Membri fil-qasam tas-sigurtà tal-provvista 
tal-elettriku abbażi tar-riżultati tal-
valutazzjoni Ewropea tal-adegwatezza tar-
riżorsi kif imsemmi fl-Artikolu 19 tar-[ir-
Regolament dwar l-Elettriku mfassal mill-
ġdid], b’mod partikolari b’kont meħud tal-
evalwazzjoni ex-post imsemmija fl-
Artikolu 16 tar-[ir-Regolament dwar it-
Tħejjija għar-Riskji kif propost minn 
COM(2016) 862] u l-konsistenza tal-
approċċi nazzjonali biex jiġu vvalutati u 
żviluppati miżuri li jindirizzaw 
kwistjonijiet dwar l-adegwatezza tar-
riżorsi, inkluż l-introduzzjoni ta' 
mekkaniżmi ta' rimunerazzjoni tal-
kapaċità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ftit li xejn hemm sorveljanza tal-adegwatezza tar-riżorsi/tas-sigurtà tal-provvista. Bħalissa, 
l-Istati Membri huma liberi li jieħdu approċċi unilaterali biex jivvalutaw u jiżviluppaw miżuri 
biex jindirizzaw il-kwistjonijiet tal-adegwatezza tar-riżorsi, inkluż l-introduzzjoni ta' CRMs li 
ftit li xejn iqisu l-previżjonijiet tal-effiċjenza fl-enerġija fid-domanda, u l-valur tal-kapaċità 
tar-riżorsi fuq in-naħa tad-domanda, l-enerġija rinnovabbli varjabbli u l-interkonnessjonijiet. 
L-ACER jenħtieġ li jkollha rwol aktar b'saħħtu fil-monitoraġġ tal-valutazzjonijiet tal-
adegwatezza.

Emenda 241
Miroslav Poche, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad 
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Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija, b’kopereazzjoni mill-
qrib mal-Kummissjoni, mal-Istati Membri 
u mal-awtoritajiet nazzjonali relevanti, 
inklużi l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, 
u bla ħsara għall-kompetenzi tal-
awtoritajiet għall-kompetizzjoni, għandha 
timmonitorja s-swieq tal-operaturi u tal-
konsumaturi tal-elettriku u tal-gass 
naturali, b’mod partikulari l-prezzijiet bl-
imnut tal-elettriku u tal-gass naturali, il-
konformità mad-drittijiet tal-konsumaturi 
stabbiliti fid-[id-Direttiva dwar l-Elettriku 
mfassla mill-ġdid kif propost minn 
COM(2016) 864/2] u d-Direttiva 
2009/73/KE, aċċess għan-networks inkluż 
l-aċċess għal elettriku li jkun prodott minn 
sorsi ta’ enerġija li jiġġeddu, ostakoli 
potenzjali għall-kummerċ transkonfinali, 
interventi mill-istat li jipprevjenu l-
prezzijiet milli jirriflettu l-iskarsezza 
proprja, il-prestazzjoni tal-Istati Membri 
fil-qasam tas-sigurtà tal-provvista tal-
elettriku abbażi tar-riżultati tal-valutazzjoni 
Ewropea tal-adegwatezza tar-riżorsi kif 
imsemmi fl-Artikolu 19 tar-[ir-Regolament 
dwar l-Elettriku mfassal mill-ġdid], b’mod 
partikolari b’kont meħud tal-evalwazzjoni 
ex-post imsemmija fl-Artikolu 16 tar-[ir-
Regolament dwar it-Tħejjija għar-Riskji kif 
propost minn COM(2016) 862].

1. L-Aġenzija, b’kopereazzjoni mill-
qrib mal-Kummissjoni, mal-Istati Membri 
u mal-awtoritajiet nazzjonali relevanti, 
inklużi l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, 
u bla ħsara għall-kompetenzi tal-
awtoritajiet għall-kompetizzjoni, għandha 
timmonitorja s-swieq tal-operaturi u tal-
konsumaturi tal-elettriku u tal-gass 
naturali, b’mod partikulari l-prezzijiet bl-
imnut tal-elettriku u tal-gass naturali, il-
konformità mad-drittijiet u l-protezzjonijiet
tal-konsumaturi stabbiliti fid-[id-Direttiva 
dwar l-Elettriku mfassla mill-ġdid kif 
propost minn COM(2016) 864/2] u d-
Direttiva 2009/73/KE, l-impatt tal-
iżviluppi tas-suq fuq il-klijenti domestiċi, 
aċċess għan-networks inkluż l-aċċess għal 
elettriku li jkun prodott minn sorsi ta’ 
enerġija li jiġġeddu, ostakoli potenzjali 
għall-kummerċ transkonfinali, interventi 
mill-istat li jipprevjenu l-prezzijiet milli 
jirriflettu l-iskarsezza proprja, il-
prestazzjoni tal-Istati Membri fil-qasam 
tas-sigurtà tal-provvista tal-elettriku abbażi 
tar-riżultati tal-valutazzjoni Ewropea tal-
adegwatezza tar-riżorsi kif imsemmi fl-
Artikolu 19 tar-[ir-Regolament dwar l-
Elettriku mfassal mill-ġdid], b’mod 
partikolari b’kont meħud tal-evalwazzjoni 
ex-post imsemmija fl-Artikolu 16 tar-[ir-
Regolament dwar it-Tħejjija għar-Riskji kif 
propost minn COM(2016) 862]. .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex "il-konsumaturi jitqiegħdu fiċ-ċentru ta' sistema tal-enerġija li trendi u tiffunzjona", l-
impatt attwali fuq il-konsumaturi kemm kbar kif ukoll żgħar jeħtieġ li jiġi mmonitorjat kif 
xieraq u jsiru rapporti dwaru.
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Emenda 242
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija, b'kopereazzjoni mill-
qrib mal-Kummissjoni, mal-Istati Membri 
u mal-awtoritajiet nazzjonali relevanti, 
inklużi l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, 
u bla ħsara għall-kompetenzi tal-
awtoritajiet għall-kompetizzjoni, għandha 
timmonitorja s-swieq tal-operaturi u tal-
konsumaturi tal-elettriku u tal-gass 
naturali, b'mod partikulari l-prezzijiet bl-
imnut tal-elettriku u tal-gass naturali, il-
konformità mad-drittijiet tal-konsumaturi 
stabbiliti fid-[id-Direttiva dwar l-Elettriku 
mfassla mill-ġdid kif propost minn 
COM(2016) 864/2] u d-Direttiva 
2009/73/KE, aċċess għan-networks inkluż 
l-aċċess għal elettriku li jkun prodott minn 
sorsi ta' enerġija li jiġġeddu, ostakoli 
potenzjali għall-kummerċ transkonfinali, 
interventi mill-istat li jipprevjenu l-
prezzijiet milli jirriflettu l-iskarsezza 
proprja, il-prestazzjoni tal-Istati Membri 
fil-qasam tas-sigurtà tal-provvista tal-
elettriku abbażi tar-riżultati tal-valutazzjoni 
Ewropea tal-adegwatezza tar-riżorsi kif 
imsemmi fl-Artikolu 19 tar-[ir-Regolament 
dwar l-Elettriku mfassal mill-ġdid], b'mod 
partikolari b'kont meħud tal-evalwazzjoni 
ex-post imsemmija fl-Artikolu 16 tar-[ir-
Regolament dwar it-Tħejjija għar-Riskji kif 
propost minn COM(2016) 862].

1. L-Aġenzija, b'kopereazzjoni mill-
qrib mal-Kummissjoni, mal-Istati Membri 
u mal-awtoritajiet nazzjonali relevanti, 
inklużi l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, 
u bla ħsara għall-kompetenzi tal-
awtoritajiet għall-kompetizzjoni, għandha 
timmonitorja s-swieq tal-operaturi u tal-
konsumaturi tal-elettriku u tal-gass 
naturali, b'mod partikulari l-prezzijiet bl-
imnut tal-elettriku u tal-gass naturali, il-
konformità mad-drittijiet tal-konsumaturi 
stabbiliti fid-[id-Direttiva dwar l-Elettriku 
mfassla mill-ġdid kif propost minn 
COM(2016) 864/2] u d-Direttiva 
2009/73/KE, aċċess għan-networks inkluż 
l-aċċess għal elettriku li jkun prodott minn 
sorsi ta' enerġija li jiġġeddu, il-grad ta' 
avvanz fil-livell ta' interkonnessjonijiet,
ostakoli potenzjali għall-kummerċ 
transkonfinali, interventi mill-istat li 
jipprevjenu l-prezzijiet milli jirriflettu l-
iskarsezza proprja, il-prestazzjoni tal-Istati 
Membri fil-qasam tas-sigurtà tal-provvista 
tal-elettriku abbażi tar-riżultati tal-
valutazzjoni Ewropea tal-adegwatezza tar-
riżorsi kif imsemmi fl-Artikolu 19 tar-[ir-
Regolament dwar l-Elettriku mfassal mill-
ġdid], b'mod partikolari b'kont meħud tal-
evalwazzjoni ex-post imsemmija fl-
Artikolu 16 tar-[ir-Regolament dwar it-
Tħejjija għar-Riskji kif propost minn 
COM(2016) 862].

Or. es

Emenda 243
Davor Škrlec
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta tippubblika r-rapport annwali 
tagħha l-Aġenzija tista’ tissottometti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kummissjoni 
opinjoni dwar il-miżuri possibbli biex 
jitneħħew l-ostakoli li jirreferi għalihom il-
paragrafu 2.

3. Meta tippubblika r-rapport annwali 
tagħha l-Aġenzija tista’ tissottometti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kummissjoni 
opinjoni dwar il-miżuri possibbli biex 
jitneħħew l-ostakoli li jirreferi għalihom il-
paragrafu 2. Il-Parlament u l-
Kummissjoni jistgħu jitolbu lill-Aġenzija 
tipprovdi segwitu għal din l-opinjoni u 
tiffoka fuq kwistjonijiet speċifiċi fir-
rapport annwali li jmiss. Is-smigħ tad-
Direttur jista' jintalab mill-kumitat 
kompetenti tal-Parlament Ewropew dwar 
il-kwistjonijiet imqajma fl-opinjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-setgħat akbar iddelegati lill-Aġenzija b’dan ir-Regolament għandhom ikunu akkumpanjati 
minn miżuri addizzjonali ta’ sorveljanza parlamentari.

Emenda 244
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Aġenzija tista' titlob lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali, lill-
ENTSO tal-Elettriku, lill-ENTSO tal-
Gass, liċ-ċentri tal-operazzjonijiet 
reġjonali, lill-entità tal-UE tal-Operaturi 
tas-Sistema ta' Distribuzzjoni (EU DSO) u 
lill-Operaturi Nominati tas-Suq tal-
Elettriku biex jipprovdu kwalunkwe 
informazzjoni meħtieġa għall-finijiet tat-
twettiq tal-monitoraġġ skont dan l-
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Artikolu. Għal dak il-għan l-Aġenzija 
għandu jkollha s-setgħa li toħroġ 
deċiżjonijiet. Fuq talba tal-Aġenzija, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
kompetenti għandhom jgħinu lill-
Aġenzija tiġbor l-informazzjoni. L-
Aġenzija għandha tagħmel l-
informazzjoni miġbura disponibbli b'mod 
indaqs għall-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali kompetenti biex jiġi evitat ir-
rapportar doppju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi evitat ir-rapportar doppju, l-informazzjoni miġbura mill-ACER jenħtieġ li tkun 
disponibbli għall-NRAs rilevanti (biex jiġi evitat li jkollhom jiġbruha t-tieni darba meta tkun 
meħtieġa fuq livell nazzjonali).

Emenda 245
Davor Škrlec
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Aġenzija tista' titlob lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali, lill-
ENTSO tal-Elettriku, lill-ENTSO tal-
Gass, liċ-ċentri tal-operazzjonijiet 
reġjonali, lill-entità tal-UE tal-Operaturi 
tas-Sistema ta' Distribuzzjoni (EU DSO) u 
lill-Operaturi Nominati tas-Suq tal-
Elettriku biex jipprovdu kwalunkwe 
informazzjoni meħtieġa għall-finijiet tat-
twettiq tal-monitoraġġ skont dan l-
Artikolu. Għal dak il-għan l-Aġenzija 
għandu jkollha s-setgħa li toħroġ 
deċiżjonijiet. L-Aġenzija tista' tuża l-
informazzjoni kunfidenzjali li tirċievi 
skont dan l-Artikolu għall-finijiet biss li 
twettaq il-kompiti assenjati lilha f'dan ir-
Regolament.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex twettaq l-obbligi ta' monitoraġġ u ta' rapportar tagħha b'mod effettiv, l-Aġenzija 
jenħtieġ li jkollha d-dritt li titlob u tikseb l-informazzjoni neċessarja kollha.

Emenda 246
Franc Bogovič, Werner Langen, Milan Zver, Alojz Peterle, Romana Tomc, Patricija 
Šulin, Tanja Fajon, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ivo Vajgl

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija għandu jkollha s-sede tagħha 
f’Ljubljana, is-Slovenja.

L-Aġenzija għandha s-sede tagħha 
f’Ljubljana, is-Slovenja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Decisions on the seats of agencies are taken by common agreement between representatives 
of the governments of Member States, as it stems from Article 341 of the Treaty on the 
Functioning of the EU and Protocol No 6 of the Treaties. This is based on the political will of 
Member States to build a polycentric European Union in which institutions are 
geographically spread across its territory with the objective of decentralising EU governance, 
in accordance with the conclusions of the Representatives of Member States, meeting at head 
of state or government level, in Brussels on 13 December 2003, and recalled in the European 
Council conclusions of June 2008.

Emenda 247
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija tista’ tistabbilixxi uffiċċji 
lokali fl-Istati Membri, soġġett għall-
kunsens tagħhom u skont l-Artikolu 25(j).

imħassar
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Or. en

Emenda 248
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija tista’ tistabbilixxi uffiċċji 
lokali fl-Istati Membri, soġġett għall-
kunsens tagħhom u skont l-Artikolu 25(j).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom l-uffiċċji tagħhom fl-Istati Membri, 
mhuwiex neċessarju li jiġu stabbiliti uffiċċji lokali għall-Aġenzija.

Emenda 249
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija tista’ tistabbilixxi uffiċċji 
lokali fl-Istati Membri, soġġett għall-
kunsens tagħhom u skont l-Artikolu 25(j).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni dwar l-istruttura tal-Aġenzija hija deċiżjoni politika u ma tistax tiġi sottolinjata 
permezz tar-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni

Emenda 250
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
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López, Jeppe Kofod, Dan Nica

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija tista’ tistabbilixxi uffiċċji 
lokali fl-Istati Membri, soġġett għall-
kunsens tagħhom u skont l-Artikolu 25(j).

L-Aġenzija tista’ tistabbilixxi uffiċċji 
lokali fl-Istati Membri, skont l-
Artikolu 25(j).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żamma tat-test tal-KE fl-Artikolu 17(4) hija inkonsistenti mal-emenda 28 tal-Artikolu 25(k) 
tal-abbozz ta' rapport tal-ITRE.

Emenda 251
Hans-Olaf Henkel

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija tista’ tistabbilixxi uffiċċji 
lokali fl-Istati Membri, soġġett għall-
kunsens tagħhom u skont l-Artikolu 25(j).

L-Aġenzija tista’ tistabbilixxi uffiċċji 
lokali fl-Istati Membri, skont l-
Artikolu 25(j).

Or. en

Emenda 252
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandu jkun magħmul minn disa’ membri. 
Kull membru għandu jkollu supplenti. 
Żewġ membri u s-sostituti tagħhom 
jinħatru mill-Kummissjoni, żewġ membri u 

1. Il-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandu jkun magħmul minn ħdax-il 
membru. Kull membru għandu jkollu 
supplenti. Żewġ membri u s-sostituti 
tagħhom jinħatru mill-Kummissjoni, żewġ 
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s-sostituti tagħhom għandhom jinħatru 
mill-Parlament Ewropew u ħames membri 
u s-supplenti tagħhom għandhom jinħatru 
mill-Kunsill. L-ebda Membru tal-
Parlament Ewropew m’għandu jkun 
membru tal-Bord Amministrattiv.

membri u s-sostituti tagħhom għandhom 
jinħatru mill-Parlament Ewropew, żewġ 
membri u s-sostituti tagħhom għandhom 
jinħatru mill-Bord ta' Regolaturi u ħames 
membri u s-supplenti tagħhom għandhom 
jinħatru mill-Kunsill. L-ebda Membru tal-
Parlament Ewropew m’għandu jkun 
membru tal-Bord Amministrattiv. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn l-emendi huma meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-
test jew għax huma marbuta b’mod inseparabbli ma’ emendi ammissibbli oħrajn.

Emenda 253
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandu jkun magħmul minn disa’ membri. 
Kull membru għandu jkollu supplenti. 
Żewġ membri u s-sostituti tagħhom 
jinħatru mill-Kummissjoni, żewġ membri u 
s-sostituti tagħhom għandhom jinħatru 
mill-Parlament Ewropew u ħames membri 
u s-supplenti tagħhom għandhom jinħatru 
mill-Kunsill. L-ebda Membru tal-
Parlament Ewropew m’għandu jkun 
membru tal-Bord Amministrattiv.

1. Il-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandu jkun magħmul minn ħdax-il 
membru. Kull membru għandu jkollu 
supplenti. Żewġ membri u s-sostituti 
tagħhom jinħatru mill-Kummissjoni, żewġ 
membri u s-sostituti tagħhom għandhom 
jinħatru mill-Parlament Ewropew, żewġ 
membri u s-sostituti tagħhom għandhom 
jinħatru mill-Bord ta' Regolaturi u ħames 
membri u s-supplenti tagħhom għandhom 
jinħatru mill-Kunsill. L-ebda Membru tal-
Parlament Ewropew m’għandu jkun 
membru tal-Bord Amministrattiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rappreżentanti mill-Bord ta' Regolaturi jenħtieġ li jkunu preżenti fil-Bord Amministrattiv 
biex iżidu l-konsistenza tad-deċiżjonijiet meħuda kemm mill-Bord Amministrattiv kif ukoll 
mill-Bord ta' Regolaturi f'termini ta' riżorsi umani u baġit allokat għal kompiti speċifiċi.



PE610.755v01-00 36/130 AM\1134796MT.docx

MT

Emenda 254
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandu jkun magħmul minn disa’ membri. 
Kull membru għandu jkollu supplenti. 
Żewġ membri u s-sostituti tagħhom 
jinħatru mill-Kummissjoni, żewġ membri u 
s-sostituti tagħhom għandhom jinħatru 
mill-Parlament Ewropew u ħames membri 
u s-supplenti tagħhom għandhom jinħatru 
mill-Kunsill. L-ebda Membru tal-
Parlament Ewropew m’għandu jkun 
membru tal-Bord Amministrattiv.

1. Il-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandu jkun magħmul minn ħdax-il 
membru. Kull membru għandu jkollu 
supplenti. Żewġ membri u s-sostituti 
tagħhom jinħatru mill-Kummissjoni, żewġ 
membri u s-sostituti tagħhom għandhom 
jinħatru mill-Parlament Ewropew, żewġ 
membri u s-sostituti tagħhom għandhom 
jinħatru mill-Bord ta' Regolaturi u ħames 
membri u s-supplenti tagħhom għandhom 
jinħatru mill-Kunsill. L-ebda Membru tal-
Parlament Ewropew m’għandu jkun 
membru tal-Bord Amministrattiv.

Or. en

Emenda 255
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandu jkun magħmul minn disa’ membri. 
Kull membru għandu jkollu supplenti. 
Żewġ membri u s-sostituti tagħhom
jinħatru mill-Kummissjoni, żewġ membri u 
s-sostituti tagħhom għandhom jinħatru 
mill-Parlament Ewropew u ħames membri 
u s-supplenti tagħhom għandhom jinħatru 
mill-Kunsill. L-ebda Membru tal-
Parlament Ewropew m’għandu jkun 
membru tal-Bord Amministrattiv.

1. Il-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandu jkun magħmul minn disa’ membri. 
Kull membru għandu jkollu supplenti. 
Membru wieħed u s-sostitut tiegħu
jinħatru mill-Kummissjoni, żewġ membri u 
s-sostitut tagħhom għandhom jinħatru mill-
Parlament Ewropew u sitt membri u s-
supplenti tagħhom għandhom ikunu 
membri mill-Bord ta' Regolaturi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex titjieb il-konsistenza tad-deċiżjonijiet meħuda kemm mill-Bord tal-Amministrazzjoni kif 
ukoll mill-Bord ta' Regolaturi f'termini ta' riżorsi umani u baġit allokat għal kompiti speċifiċi, 
huwa preferibbli li r-rappreżentanti mill-awtoritajiet regolatorji jkunu preżenti, f'isem l-Istat 
Membru tagħhom u skont il-prinċipju ta' rotazzjoni, fil-Bord tal-Amministrazzjoni. Din il-
proposta tipproponi wkoll skema ta' governanza eqreb lejn l-"approċċ komuni" fuq l-Aġenziji 
deċentralizzati.

Emenda 256
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandu jkun magħmul minn disa’ membri. 
Kull membru għandu jkollu supplenti. 
Żewġ membri u s-sostituti tagħhom 
jinħatru mill-Kummissjoni, żewġ membri u 
s-sostituti tagħhom għandhom jinħatru 
mill-Parlament Ewropew u ħames membri 
u s-supplenti tagħhom għandhom jinħatru 
mill-Kunsill. L-ebda Membru tal-
Parlament Ewropew m’għandu jkun 
membru tal-Bord Amministrattiv.

1. Il-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandu jkun magħmul minn disa’ membri. 
Kull membru għandu jkollu supplenti. 
Żewġ membri u s-sostituti tagħhom 
jinħatru mill-Kummissjoni, żewġ membri u 
s-sostituti tagħhom għandhom jinħatru 
mill-Parlament Ewropew u ħames membri 
u s-supplenti tagħhom għandhom ikunu 
membri mill-Bord ta' Regolaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-indipendenza tal-Aġenzija hija essenzjali għaliha biex twettaq il-funzjoni tagħha b'mod 
xieraq u tiżgura l-kunfidenza fis-suq. Din l-emenda hija marbuta mal-emenda għall-
Premessa 34.

Emenda 257
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-mandat tal-membri tal-Bord 
Amministrattiv u s-supplenti tagħhom 
għandu jkun ta’ erba’ snin, li jista’ 
jiġġedded darba. Għall-ewwel mandat, iż-
żmien għandu jkun ta’ sitt snin għal nofs 
il-membri u s-supplenti tagħhom.

2. Il-mandat tal-membri tal-Bord 
Amministrattiv u s-supplenti tagħhom 
għandu jkun ta’ sentejn u nofs, li jista’ 
jiġġedded darba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex titjieb il-konsistenza tad-deċiżjonijiet meħuda kemm mill-Bord tal-Amministrazzjoni kif 
ukoll mill-Bord ta' Regolaturi f'termini ta' riżorsi umani u baġit allokat għal kompiti speċifiċi, 
huwa preferibbli li r-rappreżentanti mill-awtoritajiet regolatorji jkunu preżenti, f'isem l-Istat 
Membru tagħhom u skont il-prinċipju ta' rotazzjoni, fil-Bord tal-Amministrazzjoni. Din il-
proposta tipproponi wkoll skema ta' governanza eqreb lejn l-"approċċ komuni" fuq l-Aġenziji 
deċentralizzati.

Emenda 258
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandu jeleġġi b’maġġoranza ta’ żewġ 
terzi il-President u l-Viċi President mill-
membri tiegħu. Il-Viċi President għandu 
awtomatikament jieħu post il-President 
jekk dan ma jkunx f’qagħda li jaqdi 
dmirijietu. Il-mandat tal-President u tal-
Viċi President għandu jkun ta’ sentejn, u 
jista’ jiġġedded darba. Il-mandat tal-
President u dak tal-Viċi President 
għandhom jiskadu malli ma jibqgħux 
membri tal-Bord tal-Amministrazzjoni.

3. Il-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandu jaħtar il-President u l-Viċi 
President tiegħu mill-membri tiegħu, billi 
jagħmel sforz biex ikun hemm 
rappreżentanza ġeografikament 
ibbilanċjata ta' Stati Membri matul iż-
żmien. Il-Viċi President għandu 
awtomatikament jieħu post il-President 
jekk dan ma jkunx f’qagħda li jaqdi 
dmirijietu. Il-mandat tal-President u tal-
Viċi President għandu jkun ta’ sentejn, u 
jista’ jiġġedded darba. Il-mandat tal-
President u dak tal-Viċi President 
għandhom jiskadu malli ma jibqgħux 
membri tal-Bord tal-Amministrazzjoni.

Or. en
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Emenda 259
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-laqgħat tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom jissejħu mill-
President tiegħu. Il-President tal-Bord tar-
Regolaturi, jew il-persuna nominata tal-
Bord ta’ Regolaturi, u d-Direttur 
għandhom jieħdu sehem fid-
deliberazzjonijiet, mingħajr dritt għall-vot, 
sakemm il-Bord tal-Amministrazzjoni ma 
jiddeċidix mod ieħor fir-rigward tad-
Direttur. Il-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandu jiltaqa’ tal-anqas darbtejn fis-sena 
f’sessjoni ordinarja. Għandu jiltaqa’ wkoll 
fuq l-inizjattiva tal-President tiegħu, fuq 
talba tal-Kummissjoni Ewropea jew fuq 
talba ta’ għall-inqas terz mill-membri 
tiegħu. Il-Bord tal-Amministrazzjoni jista’ 
jistieden lil kwalunkwe persuna 
b’opinjonijiet li jistgħu jkunu relevanti 
sabiex tattendi l-laqgħat bħala osservatur. 
Il-membri tal-Bord tal-Amministrazzjoni 
jistgħu, soġġett għar-regoli ta’ proċedura 
tiegħu, jingħataw għajnuna minn 
konsulenti jew esperti. Is-servizzi 
segretarjali tal-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandhom jiġu pprovduti mill-Aġenzija.

4. Il-laqgħat tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom jissejħu mill-
President tiegħu. Id-Direttur għandu jieħu
sehem fid-deliberazzjonijiet, mingħajr dritt 
għall-vot, sakemm il-Bord tal-
Amministrazzjoni ma jiddeċidix mod ieħor 
fir-rigward tad-Direttur. Il-Bord tal-
Amministrazzjoni għandu jiltaqa’ tal-anqas 
darbtejn fis-sena f’sessjoni ordinarja. 
Għandu jiltaqa’ wkoll fuq l-inizjattiva tal-
President tiegħu, fuq talba tal-Kummissjoni 
Ewropea jew fuq talba ta’ għall-inqas terz 
mill-membri tiegħu. Il-Bord tal-
Amministrazzjoni jista’ jistieden lil 
kwalunkwe persuna b’opinjonijiet li jistgħu 
jkunu relevanti sabiex tattendi l-laqgħat 
bħala osservatur. Il-membri tal-Bord tal-
Amministrazzjoni jistgħu, soġġett għar-
regoli ta’ proċedura tiegħu, jingħataw 
għajnuna minn konsulenti jew esperti. Is-
servizzi segretarjali tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom jiġu 
pprovduti mill-Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-attendenza tad-Direttur fil-laqgħat tal-Bord tal-Amministrazzjoni hija sodisfaċenti. L-
iskema ta' governanza proposta fl-Artikolu 19 hija wkoll eqreb lejn l-"approċċ komuni" fuq l-
Aġenziji deċentralizzati.

Emenda 260
Aldo Patriciello
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Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-laqgħat tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom jissejħu mill-
President tiegħu. Il-President tal-Bord tar-
Regolaturi, jew il-persuna nominata tal-
Bord ta’ Regolaturi, u d-Direttur 
għandhom jieħdu sehem fid-
deliberazzjonijiet, mingħajr dritt għall-vot, 
sakemm il-Bord tal-Amministrazzjoni ma 
jiddeċidix mod ieħor fir-rigward tad-
Direttur. Il-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandu jiltaqa’ tal-anqas darbtejn fis-sena 
f’sessjoni ordinarja. Għandu jiltaqa’ wkoll 
fuq l-inizjattiva tal-President tiegħu, fuq 
talba tal-Kummissjoni Ewropea jew fuq 
talba ta’ għall-inqas terz mill-membri 
tiegħu. Il-Bord tal-Amministrazzjoni jista’ 
jistieden lil kwalunkwe persuna 
b’opinjonijiet li jistgħu jkunu relevanti 
sabiex tattendi l-laqgħat bħala osservatur. 
Il-membri tal-Bord tal-Amministrazzjoni 
jistgħu, soġġett għar-regoli ta’ proċedura 
tiegħu, jingħataw għajnuna minn 
konsulenti jew esperti. Is-servizzi 
segretarjali tal-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandhom jiġu pprovduti mill-Aġenzija.

4. Il-laqgħat tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom jissejħu mill-
President tiegħu. Id-Direttur għandu jieħu
sehem fid-deliberazzjonijiet, mingħajr dritt 
għall-vot, sakemm il-Bord tal-
Amministrazzjoni ma jiddeċidix mod ieħor 
fir-rigward tad-Direttur. Il-Bord tal-
Amministrazzjoni għandu jiltaqa’ tal-anqas 
darbtejn fis-sena f’sessjoni ordinarja. 
Għandu jiltaqa’ wkoll fuq l-inizjattiva tal-
President tiegħu, fuq talba tal-Kummissjoni 
Ewropea jew fuq talba ta’ għall-inqas terz 
mill-membri tiegħu. Il-Bord tal-
Amministrazzjoni jista’ jistieden lil 
kwalunkwe persuna b’opinjonijiet li jistgħu 
jkunu relevanti sabiex tattendi l-laqgħat 
bħala osservatur. Il-membri tal-Bord tal-
Amministrazzjoni jistgħu, soġġett għar-
regoli ta’ proċedura tiegħu, jingħataw 
għajnuna minn konsulenti jew esperti. Is-
servizzi segretarjali tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom jiġu 
pprovduti mill-Aġenzija.

Or. en

Emenda 261
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-laqgħat tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom jissejħu mill-
President tiegħu. Il-President tal-Bord tar-
Regolaturi, jew il-persuna nominata tal-
Bord ta’ Regolaturi, u d-Direttur 

4. Il-laqgħat tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom jissejħu mill-
President tiegħu. Id-Direttur għandu jieħu
sehem fid-deliberazzjonijiet, mingħajr dritt 
għall-vot, sakemm il-Bord tal-
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għandhom jieħdu sehem fid-
deliberazzjonijiet, mingħajr dritt għall-vot, 
sakemm il-Bord tal-Amministrazzjoni ma 
jiddeċidix mod ieħor fir-rigward tad-
Direttur. Il-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandu jiltaqa’ tal-anqas darbtejn fis-sena 
f’sessjoni ordinarja. Għandu jiltaqa’ wkoll 
fuq l-inizjattiva tal-President tiegħu, fuq 
talba tal-Kummissjoni Ewropea jew fuq 
talba ta’ għall-inqas terz mill-membri 
tiegħu. Il-Bord tal-Amministrazzjoni jista’ 
jistieden lil kwalunkwe persuna 
b’opinjonijiet li jistgħu jkunu relevanti 
sabiex tattendi l-laqgħat bħala osservatur. 
Il-membri tal-Bord tal-Amministrazzjoni 
jistgħu, soġġett għar-regoli ta’ proċedura 
tiegħu, jingħataw għajnuna minn 
konsulenti jew esperti. Is-servizzi 
segretarjali tal-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandhom jiġu pprovduti mill-Aġenzija.

Amministrazzjoni ma jiddeċidix mod ieħor 
fir-rigward tad-Direttur. Il-Bord tal-
Amministrazzjoni għandu jiltaqa’ tal-anqas 
darbtejn fis-sena f’sessjoni ordinarja. 
Għandu jiltaqa’ wkoll fuq l-inizjattiva tal-
President tiegħu, fuq talba tal-Kummissjoni 
Ewropea jew fuq talba ta’ għall-inqas terz 
mill-membri tiegħu. Il-Bord tal-
Amministrazzjoni jista’ jistieden lil 
kwalunkwe persuna b’opinjonijiet li jistgħu 
jkunu relevanti sabiex tattendi l-laqgħat 
bħala osservatur. Il-membri tal-Bord tal-
Amministrazzjoni jistgħu, soġġett għar-
regoli ta’ proċedura tiegħu, jingħataw 
għajnuna minn konsulenti jew esperti. Is-
servizzi segretarjali tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom jiġu 
pprovduti mill-Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex titjieb il-konsistenza tad-deċiżjonijiet meħuda kemm mill-Bord tal-Amministrazzjoni kif 
ukoll mill-Bord ta' Regolaturi f'termini ta' riżorsi umani u baġit allokat għal kompiti speċifiċi, 
huwa preferibbli li r-rappreżentanti mill-awtoritajiet regolatorji jkunu preżenti, f'isem l-Istat 
Membru tagħhom u skont il-prinċipju ta' rotazzjoni, fil-Bord tal-Amministrazzjoni. Din il-
proposta tipproponi wkoll skema ta' governanza eqreb lejn l-"approċċ komuni" fuq l-Aġenziji 
deċentralizzati.

Emenda 262
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-laqgħat tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom jissejħu mill-
President tiegħu. Il-President tal-Bord tar-
Regolaturi, jew il-persuna nominata tal-
Bord ta’ Regolaturi, u d-Direttur 
għandhom jieħdu sehem fid-

4. Il-laqgħat tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom jissejħu mill-
President tiegħu. Id-Direttur għandu jieħu
sehem fid-deliberazzjonijiet, mingħajr dritt 
għall-vot, sakemm il-Bord tal-
Amministrazzjoni ma jiddeċidix mod ieħor 
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deliberazzjonijiet, mingħajr dritt għall-vot, 
sakemm il-Bord tal-Amministrazzjoni ma 
jiddeċidix mod ieħor fir-rigward tad-
Direttur. Il-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandu jiltaqa’ tal-anqas darbtejn fis-sena 
f’sessjoni ordinarja. Għandu jiltaqa’ wkoll 
fuq l-inizjattiva tal-President tiegħu, fuq 
talba tal-Kummissjoni Ewropea jew fuq 
talba ta’ għall-inqas terz mill-membri 
tiegħu. Il-Bord tal-Amministrazzjoni jista’ 
jistieden lil kwalunkwe persuna 
b’opinjonijiet li jistgħu jkunu relevanti 
sabiex tattendi l-laqgħat bħala osservatur. 
Il-membri tal-Bord tal-Amministrazzjoni 
jistgħu, soġġett għar-regoli ta’ proċedura 
tiegħu, jingħataw għajnuna minn 
konsulenti jew esperti. Is-servizzi 
segretarjali tal-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandhom jiġu pprovduti mill-Aġenzija.

fir-rigward tad-Direttur. Il-Bord tal-
Amministrazzjoni għandu jiltaqa’ tal-anqas 
darbtejn fis-sena f’sessjoni ordinarja. 
Għandu jiltaqa’ wkoll fuq l-inizjattiva tal-
President tiegħu, fuq talba tal-Kummissjoni 
Ewropea jew fuq talba ta’ għall-inqas terz 
mill-membri tiegħu. Il-Bord tal-
Amministrazzjoni jista’ jistieden lil 
kwalunkwe persuna b’opinjonijiet li jistgħu 
jkunu relevanti sabiex tattendi l-laqgħat 
bħala osservatur. Il-membri tal-Bord tal-
Amministrazzjoni jistgħu, soġġett għar-
regoli ta’ proċedura tiegħu, jingħataw 
għajnuna minn konsulenti jew esperti. Is-
servizzi segretarjali tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom jiġu 
pprovduti mill-Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

19(1) and 19(4) - Sabiex titjieb il-konsistenza tad-deċiżjonijiet meħuda kemm mill-Bord tal-
Amministrazzjoni kif ukoll mill-Bord ta' Regolaturi f'termini ta' riżorsi umani u baġit allokat 
għal kompiti speċifiċi, huwa preferibbli li r-rappreżentanti mill-Bord ta' Regolaturi jkunu 
preżenti fil-Bord tal-Amministrazzjoni. Din il-proposta tipproponi wkoll skema ta' governanza 
eqreb lejn l-"approċċ komuni" fuq l-Aġenziji deċentralizzati.

Emenda 263
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom ikunu adottati 
fuq il-bażi ta’ maġġoranza sempliċi tal-
membri preżenti, sakemm dan ir-
Regolament ma jipprevedix mod ieħor. 
Kull membru tal-Bord Amministrattiv jew 
is-supplenti tiegħu għandu jkollu vot
wieħed.

5. Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom ikunu adottati 
fuq il-bażi ta’ maġġoranza ta’ żewġ terzi
tal-membri preżenti, sakemm dan ir-
Regolament ma jipprevedix mod ieħor. 
Kull membru tal-Bord Amministrattiv jew 
is-supplenti tiegħu għandu jkollu vot 
wieħed. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex titjieb il-konsistenza tad-deċiżjonijiet meħuda kemm mill-Bord tal-Amministrazzjoni kif 
ukoll mill-Bord ta' Regolaturi f'termini ta' riżorsi umani u baġit allokat għal kompiti speċifiċi, 
huwa preferibbli li r-rappreżentanti mill-Bord ta' Regolaturi jkunu preżenti fil-Bord tal-
Amministrazzjoni. Din il-proposta tipproponi wkoll skema ta' governanza eqreb lejn l-
"approċċ komuni" fuq l-Aġenziji deċentralizzati.

Emenda 264
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom ikunu adottati 
fuq il-bażi ta’ maġġoranza sempliċi tal-
membri preżenti, sakemm dan ir-
Regolament ma jipprevedix mod ieħor. 
Kull membru tal-Bord Amministrattiv jew 
is-supplenti tiegħu għandu jkollu vot
wieħed.

5. Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom ikunu adottati 
fuq il-bażi ta’ maġġoranza ta’ żewġ terzi
tal-membri preżenti, sakemm dan ir-
Regolament ma jipprevedix mod ieħor. 
Kull membru tal-Bord Amministrattiv jew, 
fin-nuqqas tiegħu s-supplenti tiegħu 
għandu jkollu vot wieħed.

Or. en

Emenda 265
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom ikunu adottati 
fuq il-bażi ta’ maġġoranza sempliċi tal-
membri preżenti, sakemm dan ir-
Regolament ma jipprevedix mod ieħor. 
Kull membru tal-Bord Amministrattiv jew 
is-supplenti tiegħu għandu jkollu vot 

5. Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom ikunu adottati 
fuq il-bażi ta’ maġġoranza sempliċi ta’ 
żewġ terzi tal-membri preżenti, sakemm 
dan ir-Regolament ma jipprevedix mod 
ieħor. Kull membru tal-Bord 
Amministrattiv jew is-supplenti tiegħu 
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wieħed. għandu jkollu vot wieħed.

Or. en

Emenda 266
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom ikunu adottati 
fuq il-bażi ta' maġġoranza sempliċi  tal-
membri preżenti, sakemm dan ir-
Regolament ma jipprevedix mod ieħor. 
Kull membru tal-Bord Amministrattiv jew 
is-supplenti tiegħu għandu jkollu vot 
wieħed.

5. Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom ikunu adottati 
fuq il-bażi ta' maġġoranza ta' żewġ terzi 
tal-membri preżenti, sakemm dan ir-
Regolament ma jipprevedix mod ieħor. 
Kull membru tal-Bord Amministrattiv jew 
is-supplenti tiegħu għandu jkollu vot 
wieħed.

Or. es

Emenda 267
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom ikunu adottati 
fuq il-bażi ta’ maġġoranza sempliċi tal-
membri preżenti, sakemm dan ir-
Regolament ma jipprevedix mod ieħor. 
Kull membru tal-Bord Amministrattiv jew 
is-supplenti tiegħu għandu jkollu vot
wieħed.

5. Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom ikunu adottati 
fuq il-bażi ta’ maġġoranza ta’ żewġ terzi
tal-membri preżenti, sakemm dan ir-
Regolament ma jipprevedix mod ieħor. 
Kull membru tal-Bord Amministrattiv jew 
is-supplenti tiegħu għandu jkollu vot 
wieħed.

Or. en
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Emenda 268
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom ikunu adottati 
fuq il-bażi ta’ maġġoranza sempliċi tal-
membri preżenti, sakemm dan ir-
Regolament ma jipprevedix mod ieħor. 
Kull membru tal-Bord Amministrattiv jew 
is-supplenti tiegħu għandu jkollu vot 
wieħed.

5. Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom ikunu adottati 
fuq il-bażi ta’ maġġoranza ta’ żewġ terzi
tal-membri preżenti, sakemm dan ir-
Regolament ma jipprevedix mod ieħor. 
Kull membru tal-Bord Amministrattiv jew 
is-supplenti tiegħu għandu jkollu vot 
wieħed.

Or. en

Emenda 269
Eugen Freund

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom ikunu adottati 
fuq il-bażi ta’ maġġoranza sempliċi tal-
membri preżenti, sakemm dan ir-
Regolament ma jipprevedix mod ieħor. 
Kull membru tal-Bord Amministrattiv jew 
is-supplenti tiegħu għandu jkollu vot 
wieħed.

5. Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom ikunu adottati 
fuq il-bażi ta’ maġġoranza ta’ żewġ terzi
tal-membri preżenti, sakemm dan ir-
Regolament ma jipprevedix mod ieħor. 
Kull membru tal-Bord Amministrattiv jew 
is-supplenti tiegħu għandu jkollu vot 
wieħed.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Bord Amministrattiv u l-Bord tar-Regolaturi jenħtieġ li jkomplu jaġixxu b’maġġoranza ta’ 
żewġ terzi, bħalma hu l-każ skont ir-Regolament tal-Aġenzija applikabbli bħalissa.
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Emenda 270
Werner Langen, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom ikunu adottati 
fuq il-bażi ta’ maġġoranza sempliċi tal-
membri preżenti, sakemm dan ir-
Regolament ma jipprevedix mod ieħor. 
Kull membru tal-Bord Amministrattiv jew 
is-supplenti tiegħu għandu jkollu vot
wieħed.

5. Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom ikunu adottati 
fuq il-bażi ta’ maġġoranza ta’ żewġ terzi
tal-membri preżenti, sakemm dan ir-
Regolament ma jipprevedix mod ieħor. 
Kull membru tal-Bord Amministrattiv jew 
is-supplenti tiegħu għandu jkollu vot 
wieħed.

Or. en

Emenda 271
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom ikunu adottati 
fuq il-bażi ta’ maġġoranza sempliċi tal-
membri preżenti, sakemm dan ir-
Regolament ma jipprevedix mod ieħor. 
Kull membru tal-Bord Amministrattiv jew 
is-supplenti tiegħu għandu jkollu vot 
wieħed.

5. Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom ikunu adottati 
fuq il-bażi ta’ maġġoranza ta’ żewġ terzi
tal-membri preżenti, sakemm dan ir-
Regolament ma jipprevedix mod ieħor. 
Kull membru tal-Bord Amministrattiv jew 
is-supplenti tiegħu għandu jkollu vot 
wieħed.

Or. en

Emenda 272
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom ikunu adottati 
fuq il-bażi ta’ maġġoranza sempliċi tal-
membri preżenti, sakemm dan ir-
Regolament ma jipprevedix mod ieħor. 
Kull membru tal-Bord Amministrattiv jew 
is-supplenti tiegħu għandu jkollu vot 
wieħed.

5. Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom ikunu adottati 
fuq il-bażi ta’ maġġoranza ta’ żewġ terzi
tal-membri preżenti, sakemm dan ir-
Regolament ma jipprevedix mod ieħor. 
Kull membru tal-Bord Amministrattiv jew 
is-supplenti tiegħu għandu jkollu vot 
wieħed.

Or. en

Emenda 273
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom ikunu adottati 
fuq il-bażi ta’ maġġoranza sempliċi tal-
membri preżenti, sakemm dan ir-
Regolament ma jipprevedix mod ieħor. 
Kull membru tal-Bord Amministrattiv jew 
is-supplenti tiegħu għandu jkollu vot 
wieħed.

5. Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom ikunu adottati 
fuq il-bażi ta’ maġġoranza ta’ żewġ terzi
tal-membri preżenti, sakemm dan ir-
Regolament ma jipprevedix mod ieħor. 
Kull membru tal-Bord Amministrattiv jew 
is-supplenti tiegħu għandu jkollu vot 
wieħed

Or. en

Emenda 274
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom ikunu adottati 
fuq il-bażi ta’ maġġoranza sempliċi tal-
membri preżenti, sakemm dan ir-

5. Id-deċiżjonijiet tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom ikunu adottati 
fuq il-bażi ta’ maġġoranza ta' żewġ terzi
tal-membri preżenti, sakemm dan ir-
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Regolament ma jipprevedix mod ieħor. 
Kull membru tal-Bord Amministrattiv jew 
is-supplenti tiegħu għandu jkollu vot 
wieħed.

Regolament ma jipprevedix mod ieħor. 
Kull membru tal-Bord Amministrattiv jew 
is-supplenti tiegħu għandu jkollu vot 
wieħed.

Or. en

Emenda 275
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-arranġamenti li jirregolaw ir-
rotazzjoni applikabbli għat-tiġdid tal-
membri tal-Bord tal-Amministrazzjoni li 
jiġu maħtura mill-Kunsill sabiex tiġi 
żgurata parteċipazzjoni bbilanċjata tal-
Istati Membri matul iż-żmien.

(b) l-arranġamenti li jirregolaw ir-
rotazzjoni applikabbli għat-tiġdid tal-
membri tal-Bord tal-Amministrazzjoni li 
jiġu maħtura mill-Bord ta' Regolaturi u 
mill-Kunsill sabiex tiġi żgurata 
parteċipazzjoni bbilanċjata tal-awtoritajiet 
regolatorji u tal-Istati Membri matul iż-
żmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex titjieb il-konsistenza tad-deċiżjonijiet meħuda kemm mill-Bord tal-Amministrazzjoni kif 
ukoll mill-Bord ta' Regolaturi f'termini ta' riżorsi umani u baġit allokat għal kompiti speċifiċi, 
huwa preferibbli li r-rappreżentanti mill-awtoritajiet regolatorji jkunu preżenti, f'isem l-Istat 
Membru tagħhom u skont il-prinċipju ta' rotazzjoni, fil-Bord tal-Amministrazzjoni. Din il-
proposta tipproponi wkoll skema ta' governanza eqreb lejn l-"approċċ komuni" fuq l-Aġenziji 
deċentralizzati.

Emenda 276
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Membru tal-Bord tal- imħassar



AM\1134796MT.docx 49/130 PE610.755v01-00

MT

Amministrazzjoni ma għandux ikun 
membru tal-Bord tar-Regolaturi.

Or. en

Emenda 277
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Membru tal-Bord tal-
Amministrazzjoni ma għandux ikun 
membru tal-Bord tar-Regolaturi.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex titjieb il-konsistenza tad-deċiżjonijiet meħuda kemm mill-Bord tal-Amministrazzjoni kif 
ukoll mill-Bord ta' Regolaturi f'termini ta' riżorsi umani u baġit allokat għal kompiti speċifiċi, 
huwa preferibbli li r-rappreżentanti mill-awtoritajiet regolatorji jkunu preżenti, f'isem l-Istat 
Membru tagħhom u skont il-prinċipju ta' rotazzjoni, fil-Bord tal-Amministrazzjoni. Din il-
proposta tipproponi wkoll skema ta' governanza eqreb lejn l-"approċċ komuni" fuq l-Aġenziji 
deċentralizzati.

Emenda 278
Davor Škrlec
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-membri tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom jintrabtu li 
jaġixxu b'mod indipendenti u oġġettiv fl-
interess pubbliku Għal dan il-għan, kull 
membru għandu jagħmel dikjarazzjoni bil-
miktub dwar l-impenji u dikjarazzjoni bil-
miktub dwar l-interessi li jindikaw jew in-

8. Il-membri tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom jintrabtu li 
jaġixxu b'mod indipendenti u oġġettiv fl-
interess uniku tal-Unjoni kollha kemm hi 
u la għandhom ifittxu u lanqas jieħdu 
struzzjonijiet mill-istituzzjonijiet jew l-
entitajiet tal-Unjoni, jew minn xi gvern ta' 
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nuqqas ta' kull interess li jista' jiġi meqjus 
li jippreġudika l-indipendenza tiegħu jew 
kull interess dirett jew indirett li jista' 
jitqies li jippreġudika l-indipendenza 
tiegħu. Dawn id-dikjarazzjonijiet 
għandhom isiru pubbliċi ta' kull sena.

Stat Membru jew minn xi entità pubblika 
jew privata oħra. Għal dan il-għan, kull 
membru għandu jagħmel dikjarazzjoni bil-
miktub dwar l-impenji u dikjarazzjoni bil-
miktub dwar l-interessi li jindikaw jew in-
nuqqas ta' kull interess li jista' jiġi meqjus 
li jippreġudika l-indipendenza tiegħu jew 
kull interess dirett jew indirett li jista' 
jitqies li jippreġudika l-indipendenza 
tiegħu. Dawn id-dikjarazzjonijiet 
għandhom isiru pubbliċi ta' kull sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm il-bżonn li tiġi enfasizzata l-ħtieġa li l-membri tal-Bord tal-Amministrazzjoni jkunu
totalment indipendenti u jaġixxu fl-interess tal-Unjoni kollha.

Emenda 279
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-membri tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom jintrabtu li 
jaġixxu b'mod indipendenti u oġġettiv fl-
interess pubbliku Għal dan il-għan, kull 
membru għandu jagħmel dikjarazzjoni bil-
miktub dwar l-impenji u dikjarazzjoni bil-
miktub dwar l-interessi li jindikaw jew in-
nuqqas ta' kull interess li jista' jiġi meqjus 
li jippreġudika l-indipendenza tiegħu jew 
kull interess dirett jew indirett li jista' 
jitqies li jippreġudika l-indipendenza 
tiegħu. Dawn id-dikjarazzjonijiet 
għandhom isiru pubbliċi ta' kull sena.

8. Il-membri tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom jintrabtu li 
jaġixxu b’mod indipendenti u oġġettiv fl-
interess pubbliku mingħajr ma jsegwu jew 
ifittxu struzzjonijiet politiċi. Għal dan il-
għan, kull membru għandu jagħmel 
dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-impenji u 
dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-interessi li 
jindikaw jew in-nuqqas ta' kull interess li 
jista' jiġi meqjus li jippreġudika l-
indipendenza tiegħu jew kull interess dirett 
jew indirett li jista' jitqies li jippreġudika l-
indipendenza tiegħu. Dawn id-
dikjarazzjonijiet għandhom isiru pubbliċi 
ta' kull sena.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

19(8) Il-Bord tal-Amministrazzjoni jenħtieġ li jaġixxi b'mod indipendenti u oġġettiv fl-interess 
pubbliku u jenħtieġ li ma jfittixx u ma jsegwix struzzjonijiet politiċi. L-indipendenza tal-
Aġenzija minn interferenza politika hija essenzjali għaliha biex twettaq il-funzjoni tagħha 
b'mod xieraq u tiżgura l-kunfidenza fis-suq.

Emenda 280
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Jeppe Kofod, Dan Nica

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-membri tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom jintrabtu li 
jaġixxu b'mod indipendenti u oġġettiv fl-
interess pubbliku Għal dan il-għan, kull 
membru għandu jagħmel dikjarazzjoni bil-
miktub dwar l-impenji u dikjarazzjoni bil-
miktub dwar l-interessi li jindikaw jew in-
nuqqas ta' kull interess li jista' jiġi meqjus 
li jippreġudika l-indipendenza tiegħu jew 
kull interess dirett jew indirett li jista' 
jitqies li jippreġudika l-indipendenza 
tiegħu. Dawn id-dikjarazzjonijiet 
għandhom isiru pubbliċi ta' kull sena.

8. Il-membri tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom jintrabtu li 
jaġixxu b’mod indipendenti u oġġettiv fl-
interess pubbliku, mingħajr ma jfittxu jew 
isegwu struzzjonijiet politiċi. Għal dan il-
għan, kull membru għandu jagħmel 
dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-impenji u 
dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-interessi li 
jindikaw jew in-nuqqas ta' kull interess li 
jista' jiġi meqjus li jippreġudika l-
indipendenza tiegħu jew kull interess dirett 
jew indirett li jista' jitqies li jippreġudika l-
indipendenza tiegħu. Dawn id-
dikjarazzjonijiet għandhom isiru pubbliċi 
ta' kull sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Bord tal-Amministrazzjoni jenħtieġ li jaġixxi b'mod indipendenti u oġġettiv fl-interess 
pubbliku u jenħtieġ li ma jfittixx u ma jsegwix struzzjonijiet politiċi. L-indipendenza tal-
Aġenzija minn interferenza politika hija vitali biex twettaq il-kompiti prinċipali tagħha. Għal 
din ir-raġuni, din id-dispożizzjoni jenħtieġ li tinżamm.

Emenda 281
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-membri tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom jintrabtu li 
jaġixxu b'mod indipendenti u oġġettiv fl-
interess pubbliku Għal dan il-għan, kull 
membru għandu jagħmel dikjarazzjoni bil-
miktub dwar l-impenji u dikjarazzjoni bil-
miktub dwar l-interessi li jindikaw jew in-
nuqqas ta' kull interess li jista' jiġi meqjus 
li jippreġudika l-indipendenza tiegħu jew 
kull interess dirett jew indirett li jista' 
jitqies li jippreġudika l-indipendenza 
tiegħu. Dawn id-dikjarazzjonijiet 
għandhom isiru pubbliċi ta' kull sena.

8. Il-membri tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom jintrabtu li 
jaġixxu b’mod indipendenti u oġġettiv fl-
interess pubbliku mingħajr ma jfittxu jew 
isegwu struzzjonijiet politiċi. Għal dan il-
għan, kull membru għandu jagħmel 
dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-impenji u 
dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-interessi li 
jindikaw jew in-nuqqas ta' kull interess li 
jista' jiġi meqjus li jippreġudika l-
indipendenza tiegħu jew kull interess dirett 
jew indirett li jista' jitqies li jippreġudika l-
indipendenza tiegħu. Dawn id-
dikjarazzjonijiet għandhom isiru pubbliċi 
ta' kull sena.

Or. en

Emenda 282
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-membri tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom jintrabtu li 
jaġixxu b'mod indipendenti u oġġettiv fl-
interess pubbliku Għal dan il-għan, kull 
membru għandu jagħmel dikjarazzjoni bil-
miktub dwar l-impenji u dikjarazzjoni bil-
miktub dwar l-interessi li jindikaw jew in-
nuqqas ta' kull interess li jista' jiġi meqjus 
li jippreġudika l-indipendenza tiegħu jew 
kull interess dirett jew indirett li jista' 
jitqies li jippreġudika l-indipendenza 
tiegħu. Dawn id-dikjarazzjonijiet 
għandhom isiru pubbliċi ta' kull sena.

8. Il-membri tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom jintrabtu li 
jaġixxu b’mod indipendenti u oġġettiv fl-
interess pubbliku mingħajr ma jfittxu jew 
isegwu struzzjonijiet politiċi. Għal dan il-
għan, kull membru għandu jagħmel 
dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-impenji u 
dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-interessi li 
jindikaw jew in-nuqqas ta' kull interess li 
jista' jiġi meqjus li jippreġudika l-
indipendenza tiegħu jew kull interess dirett 
jew indirett li jista' jitqies li jippreġudika l-
indipendenza tiegħu. Dawn id-
dikjarazzjonijiet għandhom isiru pubbliċi 
ta' kull sena.

Or. en
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Emenda 283
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-membri tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom jintrabtu li 
jaġixxu b'mod indipendenti u oġġettiv fl-
interess pubbliku Għal dan il-għan, kull 
membru għandu jagħmel dikjarazzjoni bil-
miktub dwar l-impenji u dikjarazzjoni bil-
miktub dwar l-interessi li jindikaw jew in-
nuqqas ta' kull interess li jista' jiġi meqjus 
li jippreġudika l-indipendenza tiegħu jew 
kull interess dirett jew indirett li jista' 
jitqies li jippreġudika l-indipendenza 
tiegħu. Dawn id-dikjarazzjonijiet 
għandhom isiru pubbliċi ta' kull sena.

8. Il-membri tal-Bord tal-
Amministrazzjoni għandhom jintrabtu li 
jaġixxu b’mod indipendenti u oġġettiv fl-
interess pubbliku mingħajr ma jfittxu jew 
isegwu struzzjonijiet politiċi. Għal dan il-
għan, kull membru għandu jagħmel 
dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-impenji u 
dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-interessi li 
jindikaw jew in-nuqqas ta' kull interess li 
jista' jiġi meqjus li jippreġudika l-
indipendenza tiegħu jew kull interess dirett 
jew indirett li jista' jitqies li jippreġudika l-
indipendenza tiegħu. Dawn id-
dikjarazzjonijiet għandhom isiru pubbliċi 
ta' kull sena.

Or. en

Emenda 284
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) wara li jkun ikkonsulta l-Bord tar-
Regolaturi u kiseb l-opinjoni favorevoli 
tiegħu konformement mal-Artikolu 23(b), 
għandu jaħtar id-Direttur konformement 
mal-Artikolu 24(2) u meta rilevanti 
għandu jestendi l-mandat tagħhom jew 
ineħħihom mill-kariga.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din il-proposta għandha l-għan li tiddefinixxi skema ta' governanza eqreb lejn l-"approċċ 
komuni" fuq l-Aġenziji deċentralizzati b'bord tal-amministrazzjoni magħmul minn subsett tal-
Bord ta' Regolaturi li jiffoka fuq ir-riżorsi umani u fuq kwistjonijiet tal-baġit. Il-proposta hija 
barra minn hekk allinjata ma' dispożizzjonijiet simili fir-Regolament tal-ESMA.

Emenda 285
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) wara li jkun ikkonsulta l-Bord tar-
Regolaturi u kiseb l-opinjoni favorevoli 
tiegħu konformement mal-Artikolu 23(b), 
għandu jaħtar id-Direttur konformement 
mal-Artikolu 24(2) u meta rilevanti 
għandu jestendi l-mandat tagħhom jew 
ineħħihom mill-kariga.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiddefinixxi skema ta' governanza moderna u hija marbuta 
ma' emenda għall-Artikolu 21(1).

Emenda 286
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jaħtar formalment lill-membri tal-
Bord tar-Regolaturi konformement mal-
Artikolu 22(1).

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din il-proposta għandha l-għan li tiddefinixxi skema ta' governanza eqreb lejn l-"approċċ 
komuni" fuq l-Aġenziji deċentralizzati b'bord tal-amministrazzjoni magħmul minn subsett tal-
Bord ta' Regolaturi li jiffoka fuq ir-riżorsi umani u fuq kwistjonijiet tal-baġit. Il-proposta hija 
barra minn hekk allinjata ma' dispożizzjonijiet simili fir-Regolament tal-ESMA.

Emenda 287
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jadotta, kull sena, l-abbozz ta’ 
dokument ta’ programmazzjoni msemmi 
fl-Artikolu 21 qabel jiġi ppreżentat lill-
Kummissjoni għall-opinjoni tagħha, u 
għandu, wara li toħroġ l-opinjoni tal-
Kummissjoni u wara li jkun kiseb l-
approvazzjoni tal-Bord tar-Regolaturi, 
b’konformità mal-Artikolu 
23(5)(c), jadotta id-dokument ta’ 
programmazzjoni tal-
Aġenzija b’maġġornaza ta’ żewġ terzi tal-
membri tiegħu , u għandu jgħaddih lill-
Parlament Ewopew, lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni. Il-programm ta’ ħidma 
għandu jiġi adottat mingħajr preġudizzju 
għall-proċedura baġitarja annwali u 
għandu jsir pubbliku.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta għandha l-għan li tiddefinixxi skema ta' governanza eqreb lejn l-"approċċ 
komuni" fuq l-Aġenziji deċentralizzati b'bord tal-amministrazzjoni magħmul minn subsett tal-
Bord ta' Regolaturi li jiffoka fuq ir-riżorsi umani u fuq kwistjonijiet tal-baġit. Il-proposta hija 
barra minn hekk allinjata ma' dispożizzjonijiet simili fir-Regolament tal-ESMA.

Emenda 288
Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski



PE610.755v01-00 56/130 AM\1134796MT.docx

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jadotta, kull sena, l-abbozz ta’ 
dokument ta’ programmazzjoni msemmi 
fl-Artikolu 21 qabel jiġi ppreżentat lill-
Kummissjoni għall-opinjoni tagħha, u
għandu, wara li toħroġ l-opinjoni tal-
Kummissjoni u wara li jkun kiseb l-
approvazzjoni tal-Bord tar-Regolaturi, 
b’konformità mal-Artikolu 
23(5)(c), jadotta id-dokument ta’ 
programmazzjoni tal-
Aġenzija b’maġġornaza ta’ żewġ terzi tal-
membri tiegħu , u għandu jgħaddih lill-
Parlament Ewopew, lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni. Il-programm ta’ ħidma 
għandu jiġi adottat mingħajr preġudizzju 
għall-proċedura baġitarja annwali u
għandu jsir pubbliku.

(e) jadotta, kull sena sal-
31 ta' Jannar, l-abbozz ta’ dokument ta’ 
programmazzjoni msemmi fl-Artikolu 21 u 
jippreżentah lill-Kummissjoni, lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Huwa 
għandu, wara li joħroġ il-parir tal-
Kummissjoni, u fir-rigward tal-
programmazzjoni pluriennali wara li 
jikkonsulta mal-Parlament Ewropew, u 
wara li jkun kiseb l-approvazzjoni tal-Bord 
tar-Regolaturi, b’konformità mal-Artikolu 
23(5)(c), jadotta id-dokument ta’ 
programmazzjoni tal-
Aġenzija b’maġġornaza ta’ żewġ terzi tal-
membri tiegħu, u għandu jgħaddih lill-
Parlament Ewopew, lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni sal-31 ta' Ottubru. Id-
dokument ta' programmazzjoni għandu 
jsir pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The wording of Articles 20(1)(e), 21(1), 23(5)(c) and 25(f) must be harmonised so as to 
provide a comprehensive, consistent and realistic framework for the adoption procedure of 
the Agency’s programming document - an integral component of which is the annual Work 
Programme - clearly specifying which actors are involved in the various stages and their 
specific role. The proposed AM provides clarity on the adoption date of the draft 
programming document by 31st January and the final programming document by 31st 
October in order to ensure the process is workable. It specifies that the requirement on the 
annual consultation with the EP on the multiannual component of the PD and the 
Commission’s formal opinion on the draft programming document, is foreseen after 31st 
January and before the final adoption of the PD by the AB envisaged for 31st October. The 
programming document is thus adopted by the AB by 31st October of each year, following the 
Commission’s opinion, following consultation of the EP on the multiannual programming, 
and after having received the approval of the BoR.

Emenda 289
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca
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Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jadotta, kull sena, l-abbozz ta’ 
dokument ta’ programmazzjoni msemmi 
fl-Artikolu 21 qabel jiġi ppreżentat lill-
Kummissjoni għall-opinjoni tagħha, u 
għandu, wara li toħroġ l-opinjoni tal-
Kummissjoni u wara li jkun kiseb l-
approvazzjoni tal-Bord tar-Regolaturi, 
b’konformità mal-Artikolu 
23(5)(c), jadotta id-dokument ta’ 
programmazzjoni tal-
Aġenzija b’maġġornaza ta’ żewġ terzi tal-
membri tiegħu , u għandu jgħaddih lill-
Parlament Ewopew, lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni. Il-programm ta’ ħidma
għandu jiġi adottat mingħajr preġudizzju 
għall-proċedura baġitarja annwali u għandu 
jsir pubbliku.

(e) jadotta, kull sena, l-abbozz ta’ 
dokument ta’ programmazzjoni msemmi 
fl-Artikolu 21 qabel jiġi ppreżentat lill-
Kummissjoni għall-opinjoni tagħha, u 
għandu, wara li jkun irċieva l-opinjoni tal-
Kummissjoni u wara li jkun kiseb l-
approvazzjoni tal-Bord tar-Regolaturi, 
b’konformità mal-Artikolu 
23(5)(c), jadotta id-dokument ta’ 
programmazzjoni tal-
Aġenzija b’maġġornaza ta’ żewġ terzi tal-
membri tiegħu , u għandu jgħaddih lill-
Parlament Ewopew, lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni. Id-dokument ta' 
programmazzjoni għandu jiġi adottat 
mingħajr preġudizzju għall-proċedura 
baġitarja annwali u għandu jsir pubbliku;

Or. en

Emenda 290
Hans-Olaf Henkel

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt sa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(sa) wara li jqis l-opinjoni tad-Direttur 
u wara li jkun ikkonsulta mal-Bord ta' 
Regolaturi, jadotta u jippubblika regoli ta' 
proċedura dettaljati għall-kompiti kollha 
tal-aġenzija skont il-Kapitolu I, li 
mhumiex koperti mir-regoli ta' proċedura 
skont l-Artikolu 20, 23, 26 u 30. Ir-regoli 
ta' proċedura għandhom jiżguraw proċess 
tat-teħid ta' deċiżjonijiet trasparenti u 
komprensiv li jiggarantixxi l-ftuħ għall-
iskrutinju u drittijiet proċedurali 
fundamentali inkluż id-dritt li jinstema', 
id-dritt tal-aċċess għall-fajl u l-obbligu ta' 
motivazzjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test jew 
hija marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi ammissibbli oħra.

Emenda 291
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt sa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(sa) wara li jqis l-opinjoni tad-Direttur 
skont l-Artikolu 25(k) u wara li 
jikkonsulta mal-Bord ta' Regolaturi u 
jikseb l-opinjoni favorevoli tiegħu skont l-
Artikolu 23(5)(e), jadotta u jippubblika 
regoli ta' proċedura adegwati u 
proporzjonati skont l-Artikolu 15a(5) 
għall-kompiti kollha tal-Aġenzija taħt il-
Kapitolu I li mhumiex koperti mir-regoli 
ta' proċedura skont l-Artikolu 20(1)(l), l-
Artikolu 23(2), l-Artikolu 26(3) jew l-
Artikolu 30(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tlieta mill-erba' korpi tal-Aġenzija bħalissa għandhom regoli proċedurali. Madankollu, 
mhumiex previsti regoli bħal dawn għar-raba' korp (id-Direttur) jew għal kwalunkwe proċess 
li jinvolvi żewġ korpi. Ir-Regolament jenħtieġ li jipprevedi li l-Bord Amministrattiv idaħħal 
fis-seħħ regoli proċedurali adegwati u proporzjonati għall-proċessi kollha, billi jirrispetta u 
jagħti aktar dettalji tal-prinċipji proposti fl-emenda fl-Artikolu 20 – il-paragrafu 1 – il-punt e.

Emenda 292
Davor Škrlec
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt sa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(sa) jaħtar lill-membri tal-Grupp tal-
Partijiet Ikkonċernati msemmija fl-
Artikolu 2a.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'konsistenza mal-Artikolu 2a l-ġdid.

Emenda 293
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord Amministrattiv għandu 
jadotta, skont l-Artikolu 110 tar-
Regolamenti tal-Persunal, deċiżjoni 
bbażata fuq l-Artikolu 2(1) tar-
Regolamenti tal-Persunal u fuq l-
Artikolu 6 tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg 
ta' aġenti oħra tal-Unjoni, filwaqt li 
jiddelega s-setgħat tal-awtorità tal-ħatra 
rilevanti lid-Direttur u jiddefinixxi l-
kundizzjonijiet skont liema dik id-delega 
ta' setgħat tista' tiġi sospiża. Id-Direttur 
għandu jkun awtorizzat li jissottodelega 
dawk is-setgħat.

imħassar

Or. en

Emenda 294
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn ċirkustanzi eċċezzjonali 
jitolbu li jsir hekk, il-Bord Amministrattiv 
jista', permezz ta' deċiżjoni, jissospendi 
b'mod temporanju d-delega tas-setgħat ta' 
awtorità tal-ħatra lid-Direttur u lil dawk li 
jkunu ġew sottodelegati minn dan tal-
aħħar, favur tiegħu stess, jew 
jiddelegahom lil wieħed mill-membri 
tiegħu jew lil membru tal-persunal, għajr 
lid-Direttur.

imħassar

Or. en

Emenda 295
Hans-Olaf Henkel

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull sena, il-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandu jadotta dokument ta’ 
programmazzjoni li jinkludi 
programmazzjoni pluriennali u annwali u 
li jkun ibbażat fuq abbozz imressaq mid-
Direttur, li jqis l-opinjoni tal-Kummissjoni 
u b’rabta mal-programmazzjoni pluriennali 
wara konsultazzjoni mal-Parlament 
Ewropew. Għandu jgħaddih lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni 
kull sena, mhux aktar tard mill-31 ta’ 
Jannar.

Kull sena, il-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandu jadotta abbozz ta' dokument ta’ 
programmazzjoni li jinkludi 
programmazzjoni annwali u pluriennali 
f'konformità mal-Artikolu 32 tar-
Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni 
(UE) Nru 1271/2013 u li jkun ibbażat fuq 
abbozz imressaq mid-Direttur. Il-Bord tal-
Amministrazzjoni għandu jadotta d-
dokument ta' programmazzjoni li jqis l-
opinjoni tal-Kummissjoni, wara li jkun 
irċieva l-approvazzjoni tal-Bord ta' 
Regolaturi għall-programm ta' ħidma 
annwali tal-Aġenzija u b'rabta mal-
programmazzjoni pluriennali wara 
konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew. 
Għandu jgħaddih lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kull sena, 
mhux aktar tard mill-31 ta’ Ottubru.

Or. en



AM\1134796MT.docx 61/130 PE610.755v01-00

MT

Emenda 296
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull sena, il-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandu jadotta dokument ta’ 
programmazzjoni li jinkludi 
programmazzjoni pluriennali u annwali u li 
jkun ibbażat fuq abbozz imressaq mid-
Direttur, li jqis l-opinjoni tal-Kummissjoni 
u b’rabta mal-programmazzjoni pluriennali 
wara konsultazzjoni mal-Parlament 
Ewropew. Għandu jgħaddih lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni 
kull sena, mhux aktar tard mill-31 ta’ 
Jannar.

Kull sena, il-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandu jadotta dokument ta’ 
programmazzjoni li jinkludi 
programmazzjoni pluriennali u annwali u li 
jkun ibbażat fuq abbozz imressaq mid-
Direttur u approvat mill-Bord ta' 
Regolaturi, li jqis l-opinjoni tal-
Kummissjoni u b’rabta mal-
programmazzjoni pluriennali wara 
konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew. 
Għandu jgħaddih lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kull sena, 
mhux aktar tard mill-31 ta’ Jannar. Id-
dokument ta’ programmazzjoni isir 
definittiv wara l-adozzjoni finali tal-baġit 
ġenerali u, jekk ikun meħtieġ, dan 
għandu jiġi aġġustat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-programm ta' ħidma annwali tal-Aġenzija huwa approvat mill-Bord ta' Regolaturi skont l-
Artikolu 23(5)(c). Billi l-programm ta' ħidma annwali jeħtieġ li jkun konformi mal-programm 
ta' ħidma pluriennali, il-Bord ta' Regolaturi jenħtieġ li japprova wkoll dan tal-aħħar.

Emenda 297
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull sena, il-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandu jadotta dokument ta’ 
programmazzjoni li jinkludi 
programmazzjoni pluriennali u annwali u li 

Kull sena, il-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandu jadotta dokument ta’ 
programmazzjoni li jinkludi 
programmazzjoni pluriennali u annwali u li 
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jkun ibbażat fuq abbozz imressaq mid-
Direttur, li jqis l-opinjoni tal-Kummissjoni 
u b’rabta mal-programmazzjoni pluriennali 
wara konsultazzjoni mal-Parlament 
Ewropew. Għandu jgħaddih lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni 
kull sena, mhux aktar tard mill-31 ta’ 
Jannar.

jkun ibbażat fuq abbozz imressaq mid-
Direttur u approvat mill-Bord ta' 
Regolaturi, li jqis l-opinjoni tal-
Kummissjoni u b’rabta mal-
programmazzjoni pluriennali wara 
konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew. 
Għandu jgħaddih lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kull sena, 
mhux aktar tard mill-31 ta’ Jannar.

Or. en

Emenda 298
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull sena, il-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandu jadotta dokument ta’ 
programmazzjoni li jinkludi 
programmazzjoni pluriennali u annwali u li 
jkun ibbażat fuq abbozz imressaq mid-
Direttur, li jqis l-opinjoni tal-Kummissjoni 
u b’rabta mal-programmazzjoni pluriennali 
wara konsultazzjoni mal-Parlament 
Ewropew. Għandu jgħaddih lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni 
kull sena, mhux aktar tard mill-31 ta’ 
Jannar.

Kull sena, il-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandu jadotta dokument ta’ 
programmazzjoni li jinkludi 
programmazzjoni pluriennali u annwali u li 
jkun ibbażat fuq abbozz imressaq mid-
Direttur u approvat mill-Bord ta' 
Regolaturi, li jqis l-opinjoni tal-
Kummissjoni u b’rabta mal-
programmazzjoni pluriennali wara 
konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew. 
Għandu jgħaddih lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kull sena, 
mhux aktar tard mill-31 ta’ Jannar.

Or. en

Emenda 299
Eugen Freund

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull sena, il-Bord tal-Amministrazzjoni Kull sena, il-Bord tal-Amministrazzjoni 
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għandu jadotta dokument ta’ 
programmazzjoni li jinkludi 
programmazzjoni pluriennali u annwali u li 
jkun ibbażat fuq abbozz imressaq mid-
Direttur, li jqis l-opinjoni tal-Kummissjoni 
u b’rabta mal-programmazzjoni pluriennali 
wara konsultazzjoni mal-Parlament 
Ewropew. Għandu jgħaddih lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni 
kull sena, mhux aktar tard mill-31 ta’ 
Jannar.

għandu jadotta dokument ta’ 
programmazzjoni li jinkludi 
programmazzjoni pluriennali u annwali u li 
jkun ibbażat fuq abbozz imressaq mid-
Direttur u approvat mill-Bord ta' 
Regolaturi, li jqis l-opinjoni tal-
Kummissjoni u b’rabta mal-
programmazzjoni pluriennali wara 
konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew. 
Għandu jgħaddih lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kull sena, 
mhux aktar tard mill-31 ta’ Jannar.

Or. en

Emenda 300
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull sena, il-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandu jadotta dokument ta’ 
programmazzjoni li jinkludi 
programmazzjoni pluriennali u annwali u li 
jkun ibbażat fuq abbozz imressaq mid-
Direttur, li jqis l-opinjoni tal-Kummissjoni 
u b’rabta mal-programmazzjoni pluriennali 
wara konsultazzjoni mal-Parlament 
Ewropew. Għandu jgħaddih lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni 
kull sena, mhux aktar tard mill-31 ta’ 
Jannar.

Kull sena, il-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandu jadotta dokument ta’ 
programmazzjoni li jinkludi 
programmazzjoni pluriennali u annwali u li 
jkun ibbażat fuq abbozz imressaq mid-
Direttur u approvat mill-Bord ta' 
Regolaturi, li jqis l-opinjoni tal-
Kummissjoni u b’rabta mal-
programmazzjoni pluriennali wara 
konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew. 
Għandu jgħaddih lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kull sena, 
mhux aktar tard mill-31 ta’ Jannar.

Or. en

Emenda 301
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull sena, il-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandu jadotta dokument ta’ 
programmazzjoni li jinkludi 
programmazzjoni pluriennali u annwali u li 
jkun ibbażat fuq abbozz imressaq mid-
Direttur, li jqis l-opinjoni tal-Kummissjoni 
u b’rabta mal-programmazzjoni pluriennali 
wara konsultazzjoni mal-Parlament 
Ewropew. Għandu jgħaddih lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni 
kull sena, mhux aktar tard mill-31 ta’ 
Jannar.

Kull sena, il-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandu jadotta dokument ta’ 
programmazzjoni li jinkludi 
programmazzjoni pluriennali u annwali u li 
jkun ibbażat fuq abbozz imressaq mid-
Direttur u approvat mill-Bord ta' 
Regolaturi, li jqis l-opinjoni tal-
Kummissjoni u b’rabta mal-
programmazzjoni pluriennali wara 
konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew. 
Għandu jgħaddih lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kull sena, 
mhux aktar tard mill-31 ta’ Jannar.

Or. en

Emenda 302
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull sena, il-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandu jadotta dokument ta’ 
programmazzjoni li jinkludi 
programmazzjoni pluriennali u annwali u li 
jkun ibbażat fuq abbozz imressaq mid-
Direttur, li jqis l-opinjoni tal-Kummissjoni 
u b’rabta mal-programmazzjoni pluriennali 
wara konsultazzjoni mal-Parlament 
Ewropew. Għandu jgħaddih lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni 
kull sena, mhux aktar tard mill-31 ta’ 
Jannar.

Kull sena, il-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandu jadotta dokument ta’ 
programmazzjoni li jinkludi 
programmazzjoni pluriennali u annwali u li 
jkun ibbażat fuq abbozz imressaq mid-
Direttur u approvat mill-Bord ta' 
Regolaturi, li jqis l-opinjoni tal-
Kummissjoni u b’rabta mal-
programmazzjoni pluriennali wara 
konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew. 
Għandu jgħaddih lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kull sena, 
mhux aktar tard mill-31 ta’ Jannar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-programm ta' ħidma annwali tal-Aġenzija huwa approvat mill-Bord ta' Regolaturi skont l-
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Artikolu 23(5)(c). Billi l-programm ta' ħidma annwali jeħtieġ li jkun konformi mal-programm 
ta' ħidma pluriennali, il-Bord ta' Regolaturi jenħtieġ li japprova wkoll dan tal-aħħar.

Emenda 303
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programm ta' ħidma annwali 
għandu jinkludi l-għanijiet fid-dettall u r-
riżultati mistennija, inkluż l-indikaturi tal-
prestazzjoni. Dan għandu jinkludi wkoll 
deskrizzjoni tal-azzjonijiet li għandhom 
jiġu ffinanzjati u indikazzjoni tar-riżorsi 
finanzjarji u umani allokati għal kull 
azzjoni, b'konformità mal-prinċipji tal-
ibbaġitjar u tal-ġestjoni bbażati fuq l-
attività. Il-programm ta’ ħidma annwali 
għandu jkun koerenti mal-programm ta’ 
ħidma multiannwali msemmi fil-
paragrafu 4. Dan għandu jindika b'mod ċar 
il-kompiti li jkunu żdiedu, inbidlu jew 
tħassru meta mqabbel mas-sena finanzjarja 
ta' qabel. Il-programmazzjoni annwali u 
pluriennali għandha tinkludi l-istrateġija 
għal relazzjonijiet mal-pajjiżi terzi jew 
mal-organizzazzjonijiet internazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 43, kif ukoll l-
azzjonjiet marbuta ma’ dik l-istrateġija.

2. Il-programm ta' ħidma annwali 
għandu jinkludi l-għanijiet fid-dettall u r-
riżultati mistennija, inkluż l-indikaturi tal-
prestazzjoni. Dan għandu jinkludi wkoll 
deskrizzjoni tal-azzjonijiet li għandhom 
jiġu ffinanzjati u indikazzjoni tar-riżorsi 
finanzjarji u umani allokati għal kull 
azzjoni, b'konformità mal-prinċipji tal-
ibbaġitjar u tal-ġestjoni bbażati fuq l-
attività. Il-programm ta’ ħidma annwali 
għandu jkun koerenti mal-programm ta’ 
ħidma multiannwali msemmi fil-
paragrafu 4. Dan għandu jindika b'mod ċar 
il-kompiti li jkunu żdiedu, inbidlu jew 
tħassru meta mqabbel mas-sena finanzjarja 
ta' qabel.

Or. en

Emenda 304
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programm ta' ħidma annwali 
għandu jinkludi l-għanijiet fid-dettall u r-

2. Il-programm ta' ħidma annwali 
għandu jinkludi l-għanijiet fid-dettall u r-
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riżultati mistennija, inkluż l-indikaturi tal-
prestazzjoni. Dan għandu jinkludi wkoll 
deskrizzjoni tal-azzjonijiet li għandhom 
jiġu ffinanzjati u indikazzjoni tar-riżorsi 
finanzjarji u umani allokati għal kull 
azzjoni, b'konformità mal-prinċipji tal-
ibbaġitjar u tal-ġestjoni bbażati fuq l-
attività. Il-programm ta’ ħidma annwali 
għandu jkun koerenti mal-programm ta’ 
ħidma multiannwali msemmi fil-
paragrafu 4. Dan għandu jindika b'mod ċar 
il-kompiti li jkunu żdiedu, inbidlu jew 
tħassru meta mqabbel mas-sena finanzjarja 
ta' qabel. Il-programmazzjoni annwali u 
pluriennali għandha tinkludi l-istrateġija 
għal relazzjonijiet mal-pajjiżi terzi jew 
mal-organizzazzjonijiet internazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 43, kif ukoll l-
azzjonjiet marbuta ma’ dik l-istrateġija.

riżultati mistennija, inkluż l-indikaturi tal-
prestazzjoni. Dan għandu jinkludi wkoll 
deskrizzjoni tal-azzjonijiet li għandhom 
jiġu ffinanzjati u indikazzjoni tar-riżorsi 
finanzjarji u umani allokati għal kull 
azzjoni, inkluż referenza għall-grupp ta' 
ħidma tal-Aġenzija bil-kompitu tat-tfassil 
tad-dokumenti rispettivi, b'konformità 
mal-prinċipji tal-ibbaġitjar u tal-ġestjoni 
bbażati fuq l-attività. Il-programm ta’ 
ħidma annwali għandu jkun koerenti mal-
programm ta’ ħidma multiannwali msemmi 
fil-paragrafu 4. Dan għandu jindika b'mod 
ċar il-kompiti li jkunu żdiedu, inbidlu jew 
tħassru meta mqabbel mas-sena finanzjarja 
ta' qabel. Il-programmazzjoni annwali u 
pluriennali għandha tinkludi l-istrateġija 
għal relazzjonijiet mal-pajjiżi terzi jew 
mal-organizzazzjonijiet internazzjonali 
msemmija fl-Artikolu 43, kif ukoll l-
azzjonjiet marbuta ma’ dik l-istrateġija.

Or. en

Emenda 305
Davor Škrlec
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) id-Direttur tal-Aġenzija mingħajr 
id-dritt tal-vot;

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-proposta tal-Bord ta' Regolaturi li għandu jkun presedut mid-Direttur tal-
Aġenzija.
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Emenda 306
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) rappreżentant wieħed mingħajr 
dritt għall-vot tal-Parlament Ewropew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija meħtieġa għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test jew għaliex l-
emendi huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi ammissibbli oħra

Emenda 307
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) rappreżentant wieħed mingħajr dritt 
għall-vot tal-Parlament Ewropew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiddefinixxi skema ta' governanza moderna u hija marbuta 
ma' emenda għall-Premessa 34.

Emenda 308
Davor Škrlec
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rappreżentant wieħed għal kull Stat 
Membru biss mill-awtorità regolatorja 
nazzjonali jista’ jidħol fil-Bord tar-
Regolaturi.

Rappreżentant wieħed għal kull Stat 
Membru biss mill-awtorità regolatorja 
nazzjonali jista’ jidħol fil-Bord tar-
Regolaturi. Il-Membri tal-bord jew l-
istrutturi eżekuttivi tal-organizzazzjonijiet 
li jirrappreżentaw l-interessi tal-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
m'għandhomx jinħatru fuq il-Bord ta' 
Regolaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirriżulta mit-tħassib li s-CEER, organizzazzjoni ddedikata għall-promozzjoni 
tal-interessi tal-NRAs, għandu influwenza diretta fuq l-ACER u jieħu sehem fil-proċess tat-
teħid ta' deċiżjonijiet tal-Aġenzija.

Emenda 309
Davor Škrlec
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Bord ta' Regolaturi għandu 
jkun presedut mid-Direttur tal-Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttur bħala uffiċjal imparzjali jipprovdi oġġettività akbar u approċċ iffukat fuq l-UE 
lill-presidenza.

Emenda 310
Davor Škrlec
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord tar-Regolaturi għandu 
jeleġġi President u Viċi President mill-
membri tiegħu. Il-Viċi President għandu 
jieħu post il-President jekk dan ma 
jkunx/ma tkunx f’qagħda li jwettaq il-
kompiti tiegħu. Il-mandat tal-President u 
tal-Viċi President għandu jkun ta’ sentejn u 
nofs, u jista’ jiġġedded. Madankollu, fi 
kwalunkwe każ, il-mandat tal-President u 
dak tal-Viċi President għandhom jiskadu
malli ma jibqgħux membri tal-Bord tar-
Regolaturi.

2. Il-Bord tar-Regolaturi għandu 
jeleġġi Viċi-President mill-membri tiegħu. 
Il-Viċi President għandu jieħu post il-
President jekk dan ma jkunx/ma tkunx 
f’qagħda li jwettaq il-kompiti tiegħu. Il-
mandat tal-President u tal-Viċi President 
għandu jkun ta’ sentejn u nofs, u jista’ 
jiġġedded. Madankollu, fi kwalunkwe każ, 
il-mandat tal-Viċi President għandu 
jiskadi malli ma jibqax membru tal-Bord 
tar-Regolaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-proposta tal-Bord ta' Regolaturi li għandu jkun presedut mid-Direttur tal-
Aġenzija.

Emenda 311
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tar-Regolaturi u s-
sottokumitati tiegħu skont l-Artikolu 
7għandhom jaġixxu b'maġġoranza ta' żewġ 
terzi sempliċi tal-membri preżenti tiegħu 
b'vot għal kull membru, ħlief għall-
opinjoni skont il-paragrafu 5(b) ta' dan l-
Artikolu li għandha titwassal fuq il-bażi 
ta' maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri 
preżenti tiegħu.

1. Il-Bord tar-Regolaturi u s-
sottokumitati tiegħu skont l-Artikolu 
7għandhom jaġixxu b'maġġoranza ta' żewġ 
terzi tal-membri preżenti tiegħu b'vot għal 
kull membru.

Or. es
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Emenda 312
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tar-Regolaturi u s-
sottokumitati tiegħu skont l-Artikolu 
7għandhom jaġixxu
b'maġġoranza sempliċi tal-membri preżenti 
tiegħu b'vot għal kull membru, ħlief għall-
opinjoni skont il-paragrafu 5(b) ta' dan l-
Artikolu li għandha titwassal fuq il-bażi 
ta' maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri 
preżenti .

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu 
jaġixxi b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-
membri preżenti tiegħu b'vot għal kull 
membru.

Or. en

Emenda 313
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tar-Regolaturi u s-
sottokumitati tiegħu skont l-Artikolu 
7għandhom jaġixxu
b'maġġoranza sempliċi tal-membri preżenti 
tiegħu b'vot għal kull membru, ħlief għall-
opinjoni skont il-paragrafu 5(b) ta' dan l-
Artikolu li għandha titwassal fuq il-bażi 
ta' maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri 
preżenti .

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu 
jaġixxi b'maġġoranza ta' żewġ terzi tal-
membri preżenti tiegħu b'vot għal kull 
membru.

Or. en

Emenda 314
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tar-Regolaturi u s-
sottokumitati tiegħu skont l-Artikolu 7 
għandhom jaġixxu 
b'maġġoranza sempliċi tal-membri preżenti 
tiegħu b'vot għal kull membru, ħlief għall-
opinjoni skont il-paragrafu 5(b) ta' dan l-
Artikolu li għandha titwassal fuq il-bażi 
ta' maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri 
preżenti .

1. Il-Bord tar-Regolaturi u s-
sottokumitati tiegħu skont l-Artikolu 7 
għandhom jaġixxu b'maġġoranza ta' żewġ 
terzi tal-membri preżenti tiegħu b'vot għal 
kull membru.

Or. en

Emenda 315
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tar-Regolaturi u s-
sottokumitati tiegħu skont l-Artikolu 7 
għandhom jaġixxu 
b'maġġoranza sempliċi tal-membri preżenti 
tiegħu b'vot għal kull membru, ħlief għall-
opinjoni skont il-paragrafu 5(b) ta' dan l-
Artikolu li għandha titwassal fuq il-bażi 
ta' maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri 
preżenti .

1. Il-Bord tar-Regolaturi u s-
sottokumitati tiegħu skont l-Artikolu 7 
għandhom jaġixxu b'maġġoranza ta' żewġ 
terzi tal-membri preżenti tiegħu b'vot għal 
kull membru.

Or. en

Emenda 316
Eugen Freund

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tar-Regolaturi u s-
sottokumitati tiegħu skont l-Artikolu 7 

1. Il-Bord tar-Regolaturi u s-
sottokumitati tiegħu skont l-Artikolu 7 
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għandhom jaġixxu 
b'maġġoranza sempliċi tal-membri preżenti 
tiegħu b'vot għal kull membru, ħlief għall-
opinjoni skont il-paragrafu 5(b) ta' dan l-
Artikolu li għandha titwassal fuq il-bażi 
ta' maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri 
preżenti .

għandhom jaġixxu b'maġġoranza ta' żewġ 
terzi tal-membri preżenti tiegħu b'vot għal 
kull membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Bord Amministrattiv jew il-Bord tar-Regolaturi jenħtieġ li jkomplu jaġixxu b’maġġoranza 
ta’ żewġ terzi, bħalma hu l-każ skont ir-Regolament tal-Aġenzija applikabbli bħalissa.

Emenda 317
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tar-Regolaturi u s-
sottokumitati tiegħu skont l-Artikolu 7 
għandhom jaġixxu 
b'maġġoranza sempliċi tal-membri preżenti 
tiegħu b'vot għal kull membru, ħlief għall-
opinjoni skont il-paragrafu 5(b) ta' dan l-
Artikolu li għandha titwassal fuq il-bażi 
ta' maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri 
preżenti .

1. Il-Bord tar-Regolaturi u s-
sottokumitati tiegħu skont l-Artikolu 7 
għandhom jaġixxu b'maġġoranza ta' żewġ 
terzi tal-membri preżenti tiegħu b'vot għal 
kull membru.

Or. en

Emenda 318
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tar-Regolaturi u s- 1. Il-Bord tar-Regolaturi u s-
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sottokumitati tiegħu skont l-Artikolu 7 
għandhom jaġixxu 
b'maġġoranza sempliċi tal-membri preżenti 
tiegħu b'vot għal kull membru, ħlief għall-
opinjoni skont il-paragrafu 5(b) ta' dan l-
Artikolu li għandha titwassal fuq il-bażi 
ta' maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri 
preżenti .

sottokumitati tiegħu skont l-Artikolu 7 
għandhom jaġixxu b'maġġoranza ta' żewġ 
terzi tal-membri preżenti tiegħu b'vot għal 
kull membru.

Or. en

Emenda 319
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tar-Regolaturi u s-
sottokumitati tiegħu skont l-Artikolu 7 
għandhom jaġixxu 
b'maġġoranza sempliċi tal-membri preżenti 
tiegħu b'vot għal kull membru, ħlief għall-
opinjoni skont il-paragrafu 5(b) ta' dan l-
Artikolu li għandha titwassal fuq il-bażi 
ta' maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri 
preżenti .

1. Il-Bord tar-Regolaturi u s-
sottokumitati tiegħu skont l-Artikolu 7 
għandhom jaġixxu b'maġġoranza ta' żewġ 
terzi tal-membri preżenti tiegħu b'vot għal 
kull membru.

Or. en

Emenda 320
Werner Langen, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš, András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tar-Regolaturi u s-
sottokumitati tiegħu skont l-Artikolu 7 
għandhom jaġixxu 
b'maġġoranza sempliċi tal-membri preżenti 
tiegħu b'vot għal kull membru, ħlief għall-
opinjoni skont il-paragrafu 5(b) ta' dan l-

1. Il-Bord tar-Regolaturi u s-
sottokumitati tiegħu skont l-Artikolu 7 
għandhom jaġixxu b'maġġoranza ta' żewġ 
terzi tal-membri preżenti tiegħu b'vot għal 
kull membru.
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Artikolu li għandha titwassal fuq il-bażi 
ta' maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri 
preżenti .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-impatt mifrux mal-UE kollha tal-inizjattivi ACER, jenħtieġ maġġoranza ta’ żewġ 
terzi biex jiġi żgurat appoġġ wiesa’ mir-regolaturi nazzjonali tal-enerġija mill-Unjoni kollha. 
Maġġoranza ta’ żewġ terzi tippromwovi wkoll il-kooperazzjoni fost l-NRAs b’mod aktar 
effettiv minn maġġoranza sempliċi.

Emenda 321
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tar-Regolaturi u s-
sottokumitati tiegħu skont l-Artikolu 7 
għandhom jaġixxu 
b'maġġoranza sempliċi tal-membri preżenti 
tiegħu b'vot għal kull membru, ħlief għall-
opinjoni skont il-paragrafu 5(b) ta' dan l-
Artikolu li għandha titwassal fuq il-bażi
ta' maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri 
preżenti .

1. Il-Bord tar-Regolaturi u s-
sottokumitati tiegħu skont l-Artikolu 7 
għandhom jaġixxu b'maġġoranza ta' żewġ 
terzi tal-membri preżenti tiegħu b'vot għal 
kull membru.

Or. en

Emenda 322
Hans-Olaf Henkel, Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tar-Regolaturi u s-
sottokumitati tiegħu skont l-Artikolu 7 
għandhom jaġixxu 

1. Il-Bord tar-Regolaturi u s-
sottokumitati tiegħu skont l-Artikolu 7 
għandhom jaġixxu b'maġġoranza ta' żewġ 
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b'maġġoranza sempliċi tal-membri preżenti 
tiegħu b'vot għal kull membru, ħlief għall-
opinjoni skont il-paragrafu 5(b) ta' dan l-
Artikolu li għandha titwassal fuq il-bażi ta' 
maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri 
preżenti .

terzi tal-membri preżenti tiegħu b'vot għal 
kull membru, ħlief għall-opinjoni skont il-
paragrafu 5(b) ta' dan l-Artikolu li għandha 
titwassal fuq il-bażi ta' maġġoranza ta' 
żewġ terzi tal-membri preżenti .

Or. en

Emenda 323
Hans-Olaf Henkel

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord tar-Regolaturi għandu 
jadotta u jippubblika r-regoli ta’ proċeduri 
tiegħu li għandhom jistabbilixxu b’aktar 
dettalji l-arranġamenti li jirregolaw il-
votazzjoni, b’mod partikolari l-
kondizzjonijiet li permezz tagħhom 
membru wieħed jista’ jaġixxi f’isem ieħor 
u anki, fejn ikun xieraq, ir-regoli li 
jirregolaw il-kworums. Ir-regoli ta’ 
proċedura jistgħu jipprevedu metodi ta’ 
ħidma għall-konsiderazzjoni ta’ 
kwistjonijiet li jqumu fil-kuntest ta’ 
inizjattivi ta’ kooperazzjoni reġjonali.

2. Il-Bord tar-Regolaturi għandu 
jadotta u jippubblika r-regoli ta’ proċeduri 
tiegħu li għandhom jistabbilixxu b’aktar 
dettalji l-arranġamenti li jirregolaw il-
votazzjoni, b’mod partikolari l-
kondizzjonijiet li permezz tagħhom 
membru wieħed jista’ jaġixxi f’isem ieħor 
u anki, fejn ikun xieraq, ir-regoli li 
jirregolaw il-kworums. Ir-regoli ta’ 
proċedura jistgħu jinkludu arranġamenti 
dwar l-aċċess għall-fajls, jipproteġu d-
drittijiet tal-partijiet, jiżguraw l-iskadenzi 
u jistabbilixxu d-drittijiet ta' 
rappreżentanza u jipprevedu metodi ta’ 
ħidma speċifiċi addizzjonali għall-
konsiderazzjoni ta’ aktar kwistjonijiet li 
jqumu fil-kuntest ta’ inizjattivi ta’ 
kooperazzjoni reġjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test jew 
hija marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi ammissibbli oħra.
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Emenda 324
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipprovdi opinjoni lid-Direttur dwar 
l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 4 sa 14, 
li huma kkunsidrati għall-adozzjoni. Barra 
minn hekk, il-Bord tar-Regolaturi, fl-
ambitu tal-kompetenza tiegħu, għandu 
jservi ta’ gwida lid-Direttur fit-twettiq tal-
kompiti tiegħu, bl-eċċezzjoni ta’ 
deċiżjonijiet skont l-Artikolu 16(6) tar-
Regolament Nru 1227/200138 .

(a) jeżamina, jirrevedi u jipprovdi 
opinjoni lid-Direttur dwar id-dokumenti 
kollha li fihom l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 3 sa 14 u 16, li huma 
kkunsidrati għall-adozzjoni. Fl-opinjonijiet 
tiegħu, il-Bord tar-Regolaturi għandu jqis 
bis-sħiħ ir-rakkomandazzjonijiet tad-
Direttur skont l-Artikolu 25(c) jew jagħti 
dikjarazzjoni tar-raġunijiet għaliex ma 
jagħmilx dan. Barra minn hekk, il-Bord 
tar-Regolaturi, fl-ambitu tal-kompetenza 
tiegħu, għandu jservi ta’ gwida lid-Direttur 
u lill-gruppi ta' ħidma tal-Aġenzija fit-
twettiq tal-kompiti tagħhom, bl-eċċezzjoni 
ta' kompiti skont ir-Regolament 
Nru 1227/2011.

__________________ __________________

38 Ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ 
Ottubru 2011 dwar l-integrità u t-
trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-
ingrossa (ĠU L 326, 8.12.2011, p. 1).

38 Ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ 
Ottubru 2011 dwar l-integrità u t-
trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-
ingrossa (ĠU L 326, 8.12.2011, p. 1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament jipprevedi li hija meħtieġa opinjoni favorevoli mill-Bord ta' Regolaturi biex id-
Direttur ikun jista' joħroġ opinjonijiet, rakkomandazzjonijiet jew deċiżjonijiet skont l-
Artikolu 25(c). F'konformità mal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, ir-Regolament 
jenħtieġ li jiċċara li dan ir-rekwiżit japplika skont is-sustanza ta' dokument, u mhux il-forma 
tiegħu.

Emenda 325
Hans-Olaf Henkel
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Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipprovdi opinjoni lid-Direttur dwar 
l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 4 sa 14, 
li huma kkunsidrati għall-adozzjoni. Barra 
minn hekk, il-Bord tar-Regolaturi, fl-
ambitu tal-kompetenza tiegħu, għandu 
jservi ta’ gwida lid-Direttur fit-twettiq tal-
kompiti tiegħu, bl-eċċezzjoni ta’ 
deċiżjonijiet skont l-Artikolu 16(6) tar-
Regolament Nru 1227/200138 .

(a) jemenda u jipprovdi opinjoni lid-
Direttur dwar l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 3 sa 14, li huma 
kkunsidrati għall-adozzjoni. Fl-opinjonijiet 
tiegħu, il-Bord tar-Regolaturi għandu jqis 
bis-sħiħ ir-rakkomandazzjonijiet tad-
Direttur skont l-Art. 25c jew jagħti 
dikjarazzjoni tar-raġunijiet għaliex ma 
jagħmilx dan. Il-Bord tar-Regolaturi, fl-
ambitu tal-kompetenza tiegħu, għandu 
jservi ta’ gwida lid-Direttur fit-twettiq tal-
kompiti tiegħu, bl-eċċezzjoni ta’ 
deċiżjonijiet skont l-Artikolu 16(6) tar-
Regolament Nru 1227/200138 .

__________________ __________________

38 Ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 25 
ta’ Ottubru 2011 dwar l-integrità u t-
trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-
ingrossa (ĠU L 326, 8.12.2011, p. 1).

38 Ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 25 
ta’ Ottubru 2011 dwar l-integrità u t-
trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-
ingrossa (ĠU L 326, 8.12.2011, p. 1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test jew 
hija marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi ammissibbli oħra.

Emenda 326
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipprovdi opinjoni lid-Direttur dwar 
l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 4 sa 14, 
li huma kkunsidrati għall-adozzjoni. Barra 

(a) jipprovdi opinjoni lid-Direttur dwar 
id-dokumenti kollha li fihom l-
opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 3 sa 11 
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minn hekk, il-Bord tar-Regolaturi, fl-
ambitu tal-kompetenza tiegħu, għandu 
jservi ta’ gwida lid-Direttur fit-twettiq tal-
kompiti tiegħu, bl-eċċezzjoni ta’ 
deċiżjonijiet skont l-Artikolu 16(6) tar-
Regolament Nru 1227/200138 .

u 14, 16 u 30, li huma kkunsidrati għall-
adozzjoni. Il-Bord tar-Regolaturi jista' 
jirrevedi u jemenda l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
imfassla mid-Direttur skont l-Artikolu 25. 
Barra minn hekk, il-Bord tar-Regolaturi, fl-
ambitu tal-kompetenza tiegħu, għandu 
jservi ta’ gwida lid-Direttur u lill-gruppi 
ta' ħidma tal-Aġenzija fit-twettiq tal-
kompiti tagħhom, bl-eċċezzjoni ta' kompiti
skont ir-Regolament Nru 1227/2011. .

__________________ __________________

38 Ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ 
Ottubru 2011 dwar l-integrità u t-
trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-
ingrossa (ĠU L 326, 8.12.2011, p. 1).

38 Ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ 
Ottubru 2011 dwar l-integrità u t-
trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-
ingrossa (ĠU L 326, 8.12.2011, p. 1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

The current governance structure of the Agency has worked very well and demonstrates the 
Agency’s effectiveness and its regulatory independence, as defined in its founding Regulation.  
It does not need to be changed in the recast ACER Regulation.The Board of Regulators 
should continue to act by a two-thirds majority, with one vote per national energy regulatory 
authority, as is the case under the current Agency Regulation. This will provide for broad 
national support by regulators in European energy regulatory decisions which are ground-ed
on national know-how and regulatory expertise from across the Union so as to deliver net 
benefit for Europe’s energy consumers.

Emenda 327
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipprovdi opinjoni lid-Direttur dwar 
l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 4 sa 14,
li huma kkunsidrati għall-adozzjoni. Barra 
minn hekk, il-Bord tar-Regolaturi, fl-
ambitu tal-kompetenza tiegħu, għandu 

(a) jipprovdi opinjoni lid-Direttur dwar 
id-dokumenti kollha li fihom l-
opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 3 sa 11 
u 14, 16 u 30, li huma kkunsidrati għall-
adozzjoni. Il-Bord tar-Regolaturi jista' 
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jservi ta’ gwida lid-Direttur fit-twettiq tal-
kompiti tiegħu, bl-eċċezzjoni ta’ 
deċiżjonijiet skont l-Artikolu 16(6) tar-
Regolament Nru 1227/200138 .

jemenda d-deċiżjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u l-opinjonijiet 
imfassla mid-Direttur skont l-Artikolu 25. 
Barra minn hekk, il-Bord tar-Regolaturi, fl-
ambitu tal-kompetenza tiegħu, għandu 
jservi ta’ gwida lid-Direttur u lill-gruppi 
ta' ħidma tal-Aġenzija fit-twettiq tal-
kompiti tagħhom, bl-eċċezzjoni ta' kompiti
skont ir-Regolament Nru 1227/2011.

__________________ __________________

38 Ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ 
Ottubru 2011 dwar l-integrità u t-
trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-
ingrossa (ĠU L 326, 8.12.2011, p. 1).

38 Ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ 
Ottubru 2011 dwar l-integrità u t-
trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-
ingrossa (ĠU L 326, 8.12.2011, p. 1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn l-emendi huma meħtieġa minħabba raġunijiet urġenti marbuta mal-loġika interna tat-
test u huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi ammissibbli oħra.

Emenda 328
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipprovdi opinjoni lid-Direttur dwar 
l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 4 sa 14, 
li huma kkunsidrati għall-adozzjoni. Barra 
minn hekk, il-Bord tar-Regolaturi, fl-
ambitu tal-kompetenza tiegħu, għandu 
jservi ta’ gwida lid-Direttur fit-twettiq tal-
kompiti tiegħu, bl-eċċezzjoni ta’ 
deċiżjonijiet skont l-Artikolu 16(6) tar-
Regolament Nru 1227/200138 .

(a) jipprovdi opinjoni lid-Direttur dwar 
id-dokumenti kollha li fihom l-
opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 3 sa 14, 
16 u 30, li huma kkunsidrati għall-
adozzjoni. Il-Bord tar-Regolaturi jista' 
jkollu d-dritt ta' inizjattiva fuq il-bażi ta' 
maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri 
preżenti fit-tfassil tal-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
imsemmija. Barra minn hekk, il-Bord tar-
Regolaturi, fl-ambitu tal-kompetenza 
tiegħu, għandu jservi ta’ gwida lid-Direttur 
u lill-gruppi ta' ħidma tal-Aġenzija fit-
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twettiq tal-kompiti tagħhom.

__________________ __________________

38 Ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ 
Ottubru 2011 dwar l-integrità u t-
trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-
ingrossa (ĠU L 326, 8.12.2011, p. 1).

38 Ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ 
Ottubru 2011 dwar l-integrità u t-
trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-
ingrossa (ĠU L 326, 8.12.2011, p. 1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jenħtieġ li jkunu rappreżentati mill-Bord tar-Regolaturi 
fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Aġenzija għall-kompiti regolatorji kollha tagħha. 
B'mod speċifiku, id-dritt ta' inizjattiva fit-tfassil tal-opinjonijiet, tar-rakkomandazzjonijiet u 
tad-deċiżjonijiet jenħtieġ li jiġi żgurat biex jiffaċilita l-ġestjoni effiċjenti u ċara tal-Aġenzija.

Emenda 329
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Jeppe Kofod, Dan Nica

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipprovdi opinjoni lid-Direttur dwar 
l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 4 sa 14, 
li huma kkunsidrati għall-adozzjoni. Barra 
minn hekk, il-Bord tar-Regolaturi, fl-
ambitu tal-kompetenza tiegħu, għandu 
jservi ta’ gwida lid-Direttur fit-twettiq tal-
kompiti tiegħu, bl-eċċezzjoni ta’ 
deċiżjonijiet skont l-Artikolu 16(6) tar-
Regolament Nru 1227/200138 .

(a) jipprovdi opinjoni lid-Direttur dwar 
id-dokumenti kollha li fihom l-
opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 4 sa 14, 
li huma kkunsidrati għall-adozzjoni. Il-
Bord ta' Regolaturi jista' jirrevedi u 
jemenda l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
imfassla mid-Direttur skont l-Artikolu 25. 
Barra minn hekk, il-Bord tar-Regolaturi, fl-
ambitu tal-kompetenza tiegħu, għandu 
jservi ta’ gwida lid-Direttur fit-twettiq tal-
kompiti tiegħu, bl-eċċezzjoni ta’ kompiti
skont ir-Regolament Nru 1227/2011.

__________________ __________________

38 Ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ 
Ottubru 2011 dwar l-integrità u t-
trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-

38 Ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ 
Ottubru 2011 dwar l-integrità u t-
trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-
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ingrossa (ĠU L 326, 8.12.2011, p. 1). ingrossa (ĠU L 326, 8.12.2011, p. 1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, permezz tal-Bord tar-Regolaturi (BoR), jenħtieġ li jkunu 
parti mill-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Aġenzija għall-kompiti regolatorji kollha tal-
Aġenzija, meta dawn jirriżultaw fl-Aġenzija li ssemma' l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet 
jew id-deċiżjonijiet tagħha. Dan it-tkabbir organiku jkompli jiżgura l-komplementarjetà tal-
kompitu tal-Aġenzija u l-kompiti tal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali fuq livell nazzjonali.

Emenda 330
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipprovdi opinjoni lid-Direttur dwar 
l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 4 sa 14, 
li huma kkunsidrati għall-adozzjoni. Barra 
minn hekk, il-Bord tar-Regolaturi, fl-
ambitu tal-kompetenza tiegħu, għandu 
jservi ta’ gwida lid-Direttur fit-twettiq tal-
kompiti tiegħu, bl-eċċezzjoni ta’ 
deċiżjonijiet skont l-Artikolu 16(6) tar-
Regolament Nru 1227/200138 .

(a) jipprovdi opinjoni lid-Direttur dwar 
id-dokumenti kollha li fihom l-
opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 3 sa 14, 
16 u 30, li huma kkunsidrati għall-
adozzjoni. Il-Bord ta' Regolaturi jista' 
jirrevedi u jemenda l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
imfassla mid-Direttur skont l-Artikolu 25. 
Barra minn hekk, il-Bord tar-Regolaturi, fl-
ambitu tal-kompetenza tiegħu, għandu 
jservi ta’ gwida lid-Direttur u lill-gruppi 
ta' ħidma tal-Aġenzija fit-twettiq tal-
kompiti tagħhom.

__________________ __________________

38 Ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ 
Ottubru 2011 dwar l-integrità u t-
trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-
ingrossa (ĠU L 326, 8.12.2011, p. 1).

38 Ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ 
Ottubru 2011 dwar l-integrità u t-
trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-
ingrossa (ĠU L 326, 8.12.2011, p. 1).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din il-proposta għandha l-għan li tiddefinixxi qafas ta' governanza eqreb lejn l-"approċċ 
komuni" tal-Aġenziji bil-Bord ta' Regolaturi jissorvelja l-ġestjoni amministrattiva, operattiva 
u baġitarja tal-Aġenzija, appoġġjat minn bord tal-amministrazzjoni li jkun magħmul minn tal-
anqas subsett tal-Bord ta' Regolaturi.

Emenda 331
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipprovdi opinjoni lid-Direttur dwar 
l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 4 sa 14, 
li huma kkunsidrati għall-adozzjoni. Barra 
minn hekk, il-Bord tar-Regolaturi, fl-
ambitu tal-kompetenza tiegħu, għandu 
jservi ta’ gwida lid-Direttur fit-twettiq tal-
kompiti tiegħu, bl-eċċezzjoni ta’ 
deċiżjonijiet skont l-Artikolu 16(6) tar-
Regolament Nru 1227/200138 .

(a) jipprovdi opinjoni lid-Direttur dwar 
id-dokumenti kollha li fihom l-
opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 3 sa 14, 
16 u 30, li huma kkunsidrati għall-
adozzjoni. Il-Bord ta' Regolaturi jista' 
jirrevedi u jemenda l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
imfassla mid-Direttur skont l-Artikolu 25.
Barra minn hekk, il-Bord tar-Regolaturi, fl-
ambitu tal-kompetenza tiegħu, għandu 
jservi ta’ gwida lid-Direttur u lill-gruppi 
ta' ħidma tal-Aġenzija fit-twettiq tal-
kompiti tagħhom.

__________________

38 Ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 
ta’ Ottubru 2011 dwar l-integrità u t-
trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-
ingrossa (ĠU L 326, 8.12.2011, p. 1).

Or. en

Emenda 332
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipprovdi opinjoni lid-Direttur dwar 
l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 4 sa 14, 
li huma kkunsidrati għall-adozzjoni. Barra 
minn hekk, il-Bord tar-Regolaturi, fl-
ambitu tal-kompetenza tiegħu, għandu 
jservi ta’ gwida lid-Direttur fit-twettiq tal-
kompiti tiegħu, bl-eċċezzjoni ta’ 
deċiżjonijiet skont l-Artikolu 16(6) tar-
Regolament Nru 1227/200138 .

(a) jipprovdi opinjoni lid-Direttur dwar 
id-dokumenti kollha li fihom l-
opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 4 sa 14, 
16, 30, li huma kkunsidrati għall-
adozzjoni. Il-Bord ta' Regolaturi jista' 
jirrevedi u jemenda l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
imfassla mid-Direttur skont l-Artikolu 25.
Barra minn hekk, il-Bord tar-Regolaturi, fl-
ambitu tal-kompetenza tiegħu, għandu 
jservi ta’ gwida lid-Direttur u lill-gruppi 
ta' ħidma tal-Aġenzija fit-twettiq tal-
kompiti tagħhom.

__________________ __________________

38 Ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ 
Ottubru 2011 dwar l-integrità u t-
trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-
ingrossa (ĠU L 326, 8.12.2011, p. 1).

38 Ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ 
Ottubru 2011 dwar l-integrità u t-
trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-
ingrossa (ĠU L 326, 8.12.2011, p. 1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament jipprevedi li hija meħtieġa opinjoni favorevoli mill-Bord ta' Regolaturi biex id-
Direttur ikun jista' joħroġ opinjonijiet, rakkomandazzjonijiet jew deċiżjonijiet skont l-
Artikolu 25(c). F'konformità mal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, ir-Regolament 
jenħtieġ li jiċċara li dan ir-rekwiżit japplika skont is-sustanza ta' dokument, u mhux il-forma 
tiegħu. L-ambitu tal-involviment tal-Bord tar-Regolaturi fil-kompiti tal-Aġenzija jenħtieġ li 
jiġi estiż biex ikopri l-kompiti regolatorji kollha tal-Aġenzija, meta dawn jirriżultaw fl-
Aġenzija li ssemma' l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet jew id-deċiżjonijiet tagħha.

Emenda 333
Hans-Olaf Henkel

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipprovdi opinjoni lid-Direttur dwar 
l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-

(a) jipprovdi opinjoni lid-Direttur dwar 
l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
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deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 4 sa 14, 
li huma kkunsidrati għall-adozzjoni. Barra 
minn hekk, il-Bord tar-Regolaturi, fl-
ambitu tal-kompetenza tiegħu, għandu 
jservi ta’ gwida lid-Direttur fit-twettiq tal-
kompiti tiegħu, bl-eċċezzjoni ta’ 
deċiżjonijiet skont l-Artikolu 16(6) tar-
Regolament Nru 1227/200138 .

deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 4 sa 14, 
li huma kkunsidrati għall-adozzjoni. Barra 
minn hekk, il-Bord tar-Regolaturi, fl-
ambitu tal-kompetenza tiegħu, għandu 
jservi ta’ gwida lid-Direttur fit-twettiq tal-
kompiti tiegħu jew tagħha, bl-eċċezzjoni 
ta’ deċiżjonijiet skont l-Artikolu 16(6) tar-
Regolament Nru 1227/200138 .

__________________ __________________

38 Ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ 
Ottubru 2011 dwar l-integrità u t-
trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-
ingrossa (ĠU L 326, 8.12.2011, p. 1).

38 Ir-Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ 
Ottubru 2011 dwar l-integrità u t-
trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-
ingrossa (ĠU L 326, 8.12.2011, p. 1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test jew 
hija marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi ammissibbli oħra.

Emenda 334
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) a. jaħtar lid-Direttur skont l-
Artikolu 24(2) u fejn rilevanti jestendi l-
mandat tagħhom jew ineħħihom mill-
kariga.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija meħtieġa għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test jew għaliex l-
emendi huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi ammissibbli oħra
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Emenda 335
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) jadotta, kull sena, l-abbozz ta’ 
dokument ta’ programmazzjoni msemmi 
fl-Artikolu 21 qabel jiġi ppreżentat lill-
Kummissjoni għall-opinjoni tagħha, u 
għandu, wara li toħroġ l-opinjoni tal-
Kummissjoni, jadotta d-dokument ta' 
programmazzjoni tal-Aġenzija 
b’maġġornaza ta’ żewġ terzi tal-membri 
tiegħu, u għandu jgħaddih lill-Parlament 
Ewopew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni. 
Il-programm ta’ ħidma għandu jiġi 
adottat mingħajr preġudizzju għall-
proċedura baġitarja annwali u għandu 
jsir pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija meħtieġa għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test jew għaliex l-
emendi huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi ammissibbli oħra

Emenda 336
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jagħti opinjoni lill-Bord tal-
Amministrazzjoni dwar il-kandidat li jkun 
se jinħatar bħala Direttur konformement 
mal-Artikolu 20(1)(a) u l-Artikolu 24(2).

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiddefinixxi skema ta' governanza moderna u hija marbuta 
ma' emenda għall-Artikolu 21(1).

Emenda 337
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jagħti opinjoni lill-Bord tal-
Amministrazzjoni dwar il-kandidat li jkun 
se jinħatar bħala Direttur konformement 
mal-Artikolu 20(1)(a) u l-Artikolu 24(2).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta għandha l-għan li tiddefinixxi qafas ta' governanza eqreb lejn l-"approċċ 
komuni" tal-Aġenziji bil-Bord ta' Regolaturi jissorvelja l-ġestjoni amministrattiva, operattiva 
u baġitarja tal-Aġenzija, appoġġjat minn bord tal-amministrazzjoni li jkun magħmul minn tal-
anqas subsett tal-Bord ta' Regolaturi.

Emenda 338
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jagħti opinjoni lill-Bord tal-
Amministrazzjoni dwar il-kandidat li jkun 
se jinħatar bħala Direttur konformement 
mal-Artikolu 20(1)(a) u l-Artikolu 24(2).

(b) jagħti opinjoni lill-Bord tal-
Amministrazzjoni dwar il-kandidat li jkun 
se jinħatar bħala Direttur u dwar l-
estensjoni tal-mandat tad-Direttur
konformement mal-Artikolu 20(1)(a), l-
Artikolu 24(2) u l-Artikolu 24(4).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Meta l-mandat tad-Direttur jiġi estiż, il-Bord ta' Regolaturi jenħtieġ li jkun involut bl-istess 
mod bħal meta primarjament jinħatar id-Direttur u l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet 
urġenti relatati mal-loġika interna tat-test.

Emenda 339
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Jeppe Kofod, Dan Nica

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) b’konformità mal-Artikolu 20(1)(e) 
u l-Artikolu 25(f) u mal-abbozz preliminari 
tal-baġit stabbilit skont l-Artikolu 33(3)(1), 
japprova l-programm ta’ ħidma għall-
Aġenzija għas-sena li ġejja u qabel l-1 ta’ 
Settembru ta’ kull sena, jippreżentah għall-
adozzjoni mill-Bord tal-Amministrazzjoni.

(c) b’konformità mal-Artikolu 20(1)(e) 
u l-Artikolu 25(f) u mal-abbozz preliminari 
tal-baġit stabbilit skont l-Artikolu 33 (1) sa 
(3), japprova l-programm ta’ ħidma 
annwali għall-Aġenzija (li jifforma parti 
mid-dokument ta' programmazzjoni tal-
Aġenzija skont l-Artikolu 21(1)) għas-sena 
li ġejja u sat-30 ta’ Settembru ta’ kull sena, 
jippreżentah għall-adozzjoni mill-Bord tal-
Amministrazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit dwar l-approvazzjoni mill-Bord ta' Regolaturi tal-Programm ta' Ħidma tal-
Aġenzija (li jifforma parti integrali mid-dokument ta' programmazzjoni) huwa previst għat-
30 ta' Settembru sabiex jintbagħat għall-adozzjoni finali mill-Bord tal-Amministrazzjoni 
previst għall-31 ta' Ottubru.

Emenda 340
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) b’konformità mal-Artikolu 20(1)(e) 
u l-Artikolu 25(f) u mal-abbozz 

(c) b’konformità mal-Artikolu 20(1)(e) 
u l-Artikolu 25(f) u mal-abbozz proviżorju 
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preliminari tal-baġit stabbilit skont l-
Artikolu 33(3)(1), japprova l-programm ta’ 
ħidma għall-Aġenzija għas-sena li ġejja u 
qabel l-1 ta’ Settembru ta’ kull sena, 
jippreżentah għall-adozzjoni mill-Bord tal-
Amministrazzjoni.

tal-estimi stabbilit skont l-Artikolu 33(1) 
sa 33(3)(1), japprova l-abbozz ta' 
programmazzjoni pluriennali u annwali 
mressaq mid-Direttur u l-programm ta’ 
ħidma għall-Aġenzija għas-sena li ġejja u 
qabel l-1 ta’ Settembru ta’ kull sena, 
jippreżentah għall-adozzjoni mill-Bord tal-
Amministrazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-programm ta' ħidma annwali tal-Aġenzija huwa approvat mill-Bord ta' Regolaturi skont 
dan l-Artikolu. Billi l-programm ta' ħidma annwali jeħtieġ li jkun konformi mal-programm ta' 
ħidma pluriennali, il-Bord ta' Regolaturi jenħtieġ li japprova wkoll dan tal-aħħar u l-emenda 
hija meħtieġa għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test.

Emenda 341
Hans-Olaf Henkel

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) b’konformità mal-Artikolu 20(1)(e) 
u l-Artikolu 25(f) u mal-abbozz 
preliminari tal-baġit stabbilit skont l-
Artikolu 33(3)(1), japprova l-programm ta’ 
ħidma għall-Aġenzija għas-sena li ġejja u 
qabel l-1 ta’ Settembru ta’ kull sena, 
jippreżentah għall-adozzjoni mill-Bord tal-
Amministrazzjoni.

(c) b’konformità mal-Artikolu 20(1)(e) 
u l-Artikolu 25(f) u mal-abbozz proviżorju 
tal-estimi stabbilit skont l-Artikolu 33(1) 
sa 33(3), japprova l-programm ta’ ħidma
annwali għall-Aġenzija għas-sena li ġejja u 
qabel it-30 ta’ Settembru ta’ kull sena, 
jippreżentah għall-adozzjoni mill-Bord tal-
Amministrazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test jew 
hija marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi ammissibbli oħra.

Emenda 342
Françoise Grossetête
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Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Jaħtar lid-Direttur skont l-
Artikolu 24(2) u fejn rilevanti jestendi l-
mandat tagħhom jew ineħħihom mill-
kariga.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiddefinixxi skema ta' governanza moderna u hija marbuta 
ma' emenda għall-Artikolu 21(1).

Emenda 343
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jipprovdi opinjoni lill-Bord tal-
Amministrazzjoni dwar ir-regoli ta' 
proċedura skont l-Artikolu 20(1)(t).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli ta' proċedura ġenerali tal-Aġenzija jenħtieġ li jitfasslu mill-Bord tal-
Amministrazzjoni, imma l-Bord ta' Regolaturi (u d-Direttur) jenħtieġ li jkunu involuti u l-
emenda hija meħtieġa għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test.

Emenda 344
Hans-Olaf Henkel

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt da (ġdid)



PE610.755v01-00 90/130 AM\1134796MT.docx

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jipprovdi opinjoni lill-Bord tal-
Amministrazzjoni dwar ir-regoli ta' 
proċedura skont l-Artikolu 20 t.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test jew 
hija marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi ammissibbli oħra.

Emenda 345
Hans-Olaf Henkel

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) jipprovdi opinjoni lill-Bord tal-
Amministrazzjoni dwar il-pjanijiet tal-
komunikazzjoni u tad-disseminazzjoni 
msemmija fl-Art. 41 u dwar l-istrateġija 
għar-relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali 
msemmija fl-Art. 43.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test jew 
hija marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi ammissibbli oħra.

Emenda 346
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Jeppe Kofod, Dan Nica

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija għandha titmexxa mid-
Direttur tagħha, li għandu jaġixxi skont il-
gwida msemmija fl-Artikolu 23(5)(a) (1) u, 
fejn previst f'dan ir-Regolament, l-
opinjonijiet tal-Bord tar-Regolaturi. 
Mingħajr preġudizzju għall-irwoli rispettivi 
tal-Bord tal-Amministrazzjoni u tal-Bord 
tar-Regolaturi fir-rigward tal-kompiti tad-
Direttur, id-Direttur m'għandu jfittex jew 
jaċċetta istruzzjonijiet minn ebda gvern, 
mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni, jew minn xi 
entità jew persuna pubblika jew privata 
oħra. Id-Direttur għandu jkun il-persuna 
responsabbli quddiem il-Bord tal-
Amministrazzjoni. Id-Direttur jista' jattendi 
l-laqgħat tal-Bord tar-Regolaturi bħala 
osservatur.

1. L-Aġenzija għandha titmexxa mid-
Direttur tagħha, li għandu jaġixxi skont il-
gwida msemmija fit-tieni sentenza tal-
Artikolu 23(5)(a) u, fejn previst f'dan ir-
Regolament, l-opinjonijiet tal-Bord tar-
Regolaturi. Mingħajr preġudizzju għall-
irwoli rispettivi tal-Bord tal-
Amministrazzjoni u tal-Bord tar-Regolaturi 
fir-rigward tal-kompiti tad-Direttur, id-
Direttur m'għandu jfittex jew jaċċetta 
istruzzjonijiet minn ebda gvern, mill-
istituzzjonijiet tal-Unjoni, jew minn xi 
entità jew persuna pubblika jew privata 
oħra. Id-Direttur jista' jattendi l-laqgħat tal-
Bord tar-Regolaturi bħala osservatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mingħajr preġudizzju għar-rwoli rispettivi tal-Bord tal-Amministrazzjoni u tal-Bord tar-
Regolaturi, id-Direttur jenħtieġ li jkun responsabbli lejn il-Bord tal-Amministrazzjoni sabiex 
jiżgura bis-sħiħ l-indipendenza tal-azzjoni regolatorja tal-Aġenzija.

Emenda 347
Davor Škrlec
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija għandha titmexxa mid-
Direttur tagħha, li għandu jaġixxi skont il-
gwida msemmija fl-Artikolu 23(5)(a) (1) u, 
fejn previst f’dan ir-Regolament, l-
opinjonijiet tal-Bord tar-Regolaturi. 
Mingħajr preġudizzju għall-irwoli rispettivi 
tal-Bord tal-Amministrazzjoni u tal-Bord 
tar-Regolaturi fir-rigward tal-kompiti tad-

1. L-Aġenzija għandha titmexxa mid-
Direttur tagħha, li għandu jaġixxi skont il-
gwida msemmija fl-Artikolu 23(5)(a) (1) u, 
fejn previst f’dan ir-Regolament, l-
opinjonijiet tal-Bord tar-Regolaturi. 
Mingħajr preġudizzju għall-irwoli rispettivi 
tal-Bord tal-Amministrazzjoni u tal-Bord 
tar-Regolaturi fir-rigward tal-kompiti tad-
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Direttur, id-Direttur m’għandu jfittex jew 
jaċċetta istruzzjonijiet minn ebda gvern, 
mill- istituzzjonijiet tal-Unjoni , jew minn 
xi entità jew persuna pubblika jew privata 
oħra. Id-Direttur għandu jkun il-persuna 
responsabbli quddiem il-Bord tal-
Amministrazzjoni. Id-Direttur jista' 
jattendi l-laqgħat tal-Bord tar-Regolaturi 
bħala osservatur.

Direttur, id-Direttur m’għandu jfittex jew 
jaċċetta istruzzjonijiet minn ebda gvern, 
mill- istituzzjonijiet tal-Unjoni , jew minn 
xi entità jew persuna pubblika jew privata 
oħra. Id-Direttur għandu jkun il-persuna 
responsabbli quddiem il-Bord tal-
Amministrazzjoni. Id-Direttur għandu 
jippresjedi l-laqgħat tal-Bord tar-
Regolaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttur bħala uffiċjal imparzjali jipprovdi oġġettività akbar u approċċ iffukat fuq l-UE 
lill-presidenza.

Emenda 348
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Direttur għandu jinħatar mill-
Bord tal-Amministrazzjoni wara l-opinjoni 
favorevoli tal-Bord tar-Regolaturi, abbażi 
tal-mertu kif ukoll tal-ħiliet u tal-
esperjenza relevanti mis-settur tal-enerġija 
minn lista ta’ mill-anqas tliet kandidati 
proposti mill-Kummissjoni, u wara li tkun 
saret proċedura tal-għażla miftuħa u 
trasparenti . Qabel ma jinħatar, il-kandidat 
magħżul mill-Bord tal-Amministrazzjoni
jista’ jiġi mistieden jagħmel dikjarazzjoni 
quddiem il-kumitat kompetenti tal-
Parlament Ewropew u jwieġeb mistoqsijiet 
li jagħmlulu l-membri tiegħu. Għall-għan 
tal-konklużjoni tal-kuntratt mad-Direttur, l-
Aġenzija għandha tiġi rappreżentata mill-
President tal-Bord Amministrattiv

2. Id-Direttur għandu jinħatar mill-
Bord tar-Regolaturi wara l-konferma mill-
Parlament Ewropew, abbażi tal-mertu kif 
ukoll tal-ħiliet u tal-esperjenza relevanti 
mis-settur tal-enerġija, u wara li tkun 
saret proċedura tal-għażla miftuħa u 
trasparenti . Qabel ma jinħatar, il-kandidat 
magħżul mill-Bord ta' Regolaturi jista’ jiġi 
mistieden jagħmel dikjarazzjoni quddiem 
il-kumitat kompetenti tal-Parlament 
Ewropew u jwieġeb mistoqsijiet li 
jagħmlulu l-membri tiegħu. Għall-għan tal-
konklużjoni tal-kuntratt mad-Direttur, l-
Aġenzija għandha tiġi rappreżentata mill-
President tal-Bord ta' Regolaturi

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Skont l-"approċċ komuni" tal-Aġenziji, il-Bord ta' Regolaturi jenħtieġ li jaħtar lid-direttur tal-
ACER. B'mod partikolari l-proċedura fl-Artikolu 24(2) li tinvolvi l-konferma tal-Parlament 
Ewropew u l-għoti ta' proċedura tal-għażla totalment trasparenti mingħajr għażla mill-
Kummissjoni, hija konformi mal-proċeduri tal-ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-ESMA.

Emenda 349
Davor Škrlec
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Direttur għandu jinħatar mill-
Bord tal-Amministrazzjoni wara l-opinjoni 
favorevoli tal-Bord tar-Regolaturi, abbażi 
tal-mertu kif ukoll tal-ħiliet u tal-
esperjenza relevanti mis-settur tal-enerġija 
minn lista ta’ mill-anqas tliet kandidati 
proposti mill-Kummissjoni, u wara li tkun 
saret proċedura tal-għażla miftuħa u 
trasparenti . Qabel ma jinħatar, il-kandidat 
magħżul mill-Bord tal-Amministrazzjoni 
jista’ jiġi mistieden jagħmel dikjarazzjoni 
quddiem il-kumitat kompetenti tal-
Parlament Ewropew u jwieġeb mistoqsijiet 
li jagħmlulu l-membri tiegħu. Għall-għan 
tal-konklużjoni tal-kuntratt mad-Direttur, l-
Aġenzija għandha tiġi rappreżentata mill-
President tal-Bord Amministrattiv

2. Id-Direttur għandu jinħatar mill-
Bord tal-Amministrazzjoni wara l-opinjoni 
favorevoli tal-Bord tar-Regolaturi u wara 
l-konferma mill-Parlament Ewropew, 
abbażi tal-mertu kif ukoll tal-ħiliet u tal-
esperjenza relevanti mis-settur tal-enerġija 
minn lista ta’ mill-anqas tliet kandidati 
proposti mill-Kummissjoni, u wara li tkun 
saret proċedura tal-għażla miftuħa u 
trasparenti . Qabel ma jinħatar, il-kandidat 
magħżul mill-Bord tal-Amministrazzjoni 
għandu jiġi mistieden jagħmel 
dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament Ewropew u 
jwieġeb mistoqsijiet li jagħmlulu l-membri 
tiegħu. Għall-għan tal-konklużjoni tal-
kuntratt mad-Direttur, l-Aġenzija għandha 
tiġi rappreżentata mill-President tal-Bord 
Amministrattiv

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda fl-importanza u fin-numru ta' dmirijiet u responsabbiltajiet ġodda assenjati lill-
ACER, li għalhekk jaqbżu r-rwol konsultattiv tagħha, sabiex ikun permess l-istabbiliment u l-
funzjonament tajjeb tal-Unjoni tal-Enerġija, teħtieġ kontroll akbar mill-Parlament Ewropew. 
Barra minn hekk, il-konferma tad-Direttur mill-Parlament Ewropew diġà tinsab fil-prattika 
f'xi Aġenziji Ewropej.  Għalhekk huwa meħtieġ li anke d-Direttur tal-ACER ikun approvat 
mill-Parlament Ewropew qabel jieħu d-dmirijiet tiegħu.
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Emenda 350
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Direttur għandu jinħatar mill-
Bord tal-Amministrazzjoni wara l-
opinjoni favorevoli tal-Bord tar-
Regolaturi, abbażi tal-mertu kif ukoll tal-
ħiliet u tal-esperjenza relevanti mis-settur 
tal-enerġija minn lista ta’ mill-anqas tliet 
kandidati proposti mill-Kummissjoni, u 
wara li tkun saret proċedura tal-għażla 
miftuħa u trasparenti . Qabel ma jinħatar, 
il-kandidat magħżul mill-Bord tal-
Amministrazzjoni jista’ jiġi mistieden 
jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament Ewropew u 
jwieġeb mistoqsijiet li jagħmlulu l-membri 
tiegħu. Għall-għan tal-konklużjoni tal-
kuntratt mad-Direttur, l-Aġenzija għandha 
tiġi rappreżentata mill-President tal-Bord 
Amministrattiv

2. Id-Direttur għandu jinħatar mill-
Bord tar-Regolaturi, wara l-konferma mill-
Parlament Ewropew, abbażi tal-mertu kif 
ukoll tal-ħiliet u tal-esperjenza relevanti 
mis-settur tal-enerġija minn lista ta’ mill-
anqas tliet kandidati proposti mill-
Kummissjoni, u wara li tkun 
saret proċedura tal-għażla miftuħa u 
trasparenti . Qabel ma jinħatar, il-kandidat 
magħżul mill-Bord ta' Regolaturi jista’ jiġi 
mistieden jagħmel dikjarazzjoni quddiem 
il-kumitat kompetenti tal-Parlament 
Ewropew u jwieġeb mistoqsijiet li 
jagħmlulu l-membri tiegħu. Għall-għan tal-
konklużjoni tal-kuntratt mad-Direttur, l-
Aġenzija għandha tiġi rappreżentata mill-
President tal-Bord ta' Regolaturi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiddefinixxi skema ta' governanza moderna u hija marbuta 
ma' emendi għall-Premessa 34 u għall-Artikolu 21(1), rispettivament.

Emenda 351
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Bord tal-Amministrazzjoni, 
filwaqt li jaġixxi fuq proposta tal-
Kummissjoni, wara li jkun ikkonsulta u ta 

imħassar
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l-akbar konsiderazzjoni għall-valutazzjoni 
u l-opinjoni tal-Bord tar-Regolaturi dwar 
dik il-valutazzjoni u f’dawk il-każijiet biss 
fejn ikun iġġustifikat mid-dmirijiet u r-
rekwiżiti tal-Aġenzija, jista’ jestendi l-
mandat tad-Direttur darba sa mhux aktar 
minn ħames snin. Direttur li l-mandat 
tiegħu jkunu ġie estiż ma jistax 
jipparteċipa fi proċedura ta’ għażla oħra 
għall-istess kariga fi tmiem il-perjodu li 
jkun ġie estiż.

Or. en

Emenda 352
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Bord tal-Amministrazzjoni, 
filwaqt li jaġixxi fuq proposta tal-
Kummissjoni, wara li jkun ikkonsulta u ta 
l-akbar konsiderazzjoni għall-valutazzjoni 
u l-opinjoni tal-Bord tar-Regolaturi dwar 
dik il-valutazzjoni u f’dawk il-każijiet biss 
fejn ikun iġġustifikat mid-dmirijiet u r-
rekwiżiti tal-Aġenzija, jista’ jestendi l-
mandat tad-Direttur darba sa mhux aktar 
minn ħames snin. Direttur li l-mandat 
tiegħu jkunu ġie estiż ma jistax jipparteċipa 
fi proċedura ta’ għażla oħra għall-istess 
kariga fi tmiem il-perjodu li jkun ġie estiż.

4. Il-Bord tar-Regolaturi, filwaqt li 
jaġixxi fuq proposta tal-Kummissjoni, wara 
li jkun ikkonsulta u f’dawk il-każijiet biss 
fejn ikun iġġustifikat mid-dmirijiet u r-
rekwiżiti tal-Aġenzija, jista’ jestendi l-
mandat tad-Direttur darba sa mhux aktar 
minn ħames snin. Direttur li l-mandat 
tiegħu jkunu ġie estiż ma jistax jipparteċipa 
fi proċedura ta’ għażla oħra għall-istess 
kariga fi tmiem il-perjodu li jkun ġie estiż.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-"approċċ komuni" tal-Aġenziji, il-Bord ta' Regolaturi jenħtieġ li jaħtar lid-direttur tal-
ACER. B'mod partikolari l-proċedura fl-Artikolu 24(2) li tinvolvi l-konferma tal-Parlament 
Ewropew u l-għoti ta' proċedura tal-għażla totalment trasparenti mingħajr għażla mill-
Kummissjoni, hija konformi mal-proċeduri tal-ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-ESMA.



PE610.755v01-00 96/130 AM\1134796MT.docx

MT

Emenda 353
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Bord tal-Amministrazzjoni
għandu jinforma lill-Parlament Ewropew 
bl-intenzjoni tiegħu li jestendi l-mandat 
tad-Direttur. Fi żmien xahar qabel l-
estensjoni tal-mandat tiegħu, id-Direttur 
jista’ jiġi mistieden jagħmel dikjarazzjoni 
quddiem il-kumitat kompetenti tal-
Parlament u jwieġeb mistoqsijiet li 
jagħmlulu l-membri ta’ dak il-kumitat.

5. Il-Bord tar-Regolaturi għandu 
jinforma lill-Parlament Ewropew bl-
intenzjoni tiegħu li jestendi l-mandat tad-
Direttur. Fi żmien xahar qabel l-estensjoni 
tal-mandat tiegħu, id-Direttur jista’ jiġi 
mistieden jagħmel dikjarazzjoni quddiem 
il-kumitat kompetenti tal-Parlament u 
jwieġeb mistoqsijiet li jagħmlulu l-membri 
ta’ dak il-kumitat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-"approċċ komuni" tal-Aġenziji, il-Bord ta' Regolaturi jenħtieġ li jaħtar lid-direttur tal-
ACER. B'mod partikolari l-proċedura fl-Artikolu 24(2) li tinvolvi l-konferma tal-Parlament 
Ewropew u l-għoti ta' proċedura tal-għażla totalment trasparenti mingħajr għażla mill-
Kummissjoni, hija konformi mal-proċeduri tal-ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-ESMA.

Emenda 354
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Id-Direttur jista’ jitneħħa mill-
kariga tiegħu biss permezz ta’ deċiżjoni 
tal-Bord tal-Amministrazzjoni, wara li 
dan ikun kiseb l-opinjoni favorevoli tal-
Bord tar-Regolaturi. Il-Bord tal-
Amministrazzjoni għandu jilħaq din id-
deċiżjoni abbażi ta’ maġġoranza ta’ żewġ 
terzi tal-membri tiegħu.

7. Id-Direttur jista’ jitneħħa mill-
kariga tiegħu biss permezz ta’ deċiżjoni 
tal-Bord tar-Regolaturi. Il-Bord tar-
Regolaturi għandu jilħaq din id-deċiżjoni 
abbażi ta’ maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-
membri tiegħu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Skont l-"approċċ komuni" tal-Aġenziji, il-Bord ta' Regolaturi jenħtieġ li jaħtar lid-direttur tal-
ACER. B'mod partikolari l-proċedura fl-Artikolu 24(2) li tinvolvi l-konferma tal-Parlament 
Ewropew u l-għoti ta' proċedura tal-għażla totalment trasparenti mingħajr għażla mill-
Kummissjoni, hija konformi mal-proċeduri tal-ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-ESMA.

Emenda 355
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jabbozza , jadotta u jippubblika 
opinjonijiet, rakkomandazzjonijiet u 
deċiżjonijiet. Opinjonijiet, 
rakkomandazzjonijiet u deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 3 sa 11 u 14 , 
għandhom jiġu adottati biss jekk ikunu 
kisbu l-opinjoni favorevoli tal-Bord tar-
Regolaturi.;

(c) jadotta u jippubblika opinjonijiet, 
rakkomandazzjonijiet u deċiżjonijiet. 
Dokumenti li fihom opinjonijiet, 
rakkomandazzjonijiet u deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 3 sa 14 u 16 , 
għandhom jiġu adottati biss jekk ikunu 
kisbu l-opinjoni favorevoli tal-Bord tar-
Regolaturi.; Meta l-abbozzi ta' dokumenti 
mħejjija mill-gruppi ta' ħidma skont l-
Artikolu 30(4) jew minn sottogrupp tal-
BoR skont l-Artikolu 7(2) jgħaddu għand 
il-BoR għall-opinjoni tiegħu, id-Direttur 
jista' jivvaluta dawn id-dokumenti bil-
ħsieb tal-kontribuzzjoni tagħhom għas-
suq intern tal-enerġija u jagħmel 
rakkomandazzjonijiet korrispondenti lill-
BoR;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-reviżjoni u l-analiżi tad-dokumenti, il-Bord tar-Regolaturi jenħtieġ li jqis kemm jista' l-
opinjoni tad-Direttur, qabel jgħaddihom lid-Direttur għall-adozzjoni formali. Il-proċess 
reġjonali tat-teħid tad-deċiżjonijiet jenħtieġ li jkun l-istess, bl-unika differenza tkun li d-
dokumenti mressqa lill-BoR jitħejjew minn sottokumitat reġjonali tal-BoR minflok ta' Grupp 
ta' Ħidma.

Emenda 356
Davor Škrlec
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jabbozza , jadotta u jippubblika 
opinjonijiet, rakkomandazzjonijiet u 
deċiżjonijiet. Opinjonijiet, 
rakkomandazzjonijiet u deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 3 sa 11 u 14 , 
għandhom jiġu adottati biss jekk ikunu 
kisbu l-opinjoni favorevoli tal-Bord tar-
Regolaturi.;

(c) jabbozza , jadotta u jippubblika 
opinjonijiet, rakkomandazzjonijiet u 
deċiżjonijiet. Opinjonijiet, 
rakkomandazzjonijiet u deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 3 sa 11 u 14 , 
għandhom jiġu adottati biss jekk ikunu 
kisbu l-opinjoni favorevoli tal-Bord tar-
Regolaturi jew, fejn rilevanti, tas-subsett 
tal-Bord tar-Regolaturi skont l-Artikolu 7;

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'konsistenza mal-emendi proposti fl-Artikolu 7.

Emenda 357
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jabbozza , jadotta u jippubblika 
opinjonijiet, rakkomandazzjonijiet u 
deċiżjonijiet. Opinjonijiet, 
rakkomandazzjonijiet u deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 3 sa 11 u 14 ,
għandhom jiġu adottati biss jekk ikunu 
kisbu l-opinjoni favorevoli tal-Bord tar-
Regolaturi.;

(c) jabbozza, jadotta u jippubblika l-
opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet. Id-dokumenti li fihom 
opinjonijiet, rakkomandazzjonijiet u 
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 3 sa 14, 
16 u 30 għandhom jiġu adottati biss jekk 
ikunu kisbu l-opinjoni favorevoli tal-Bord 
tar-Regolaturi.;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Opinions, recommendations and decisions of the Agency should be drafted under the aegis of 
the Agency’s working groups, with the exception of coordinated regional decisions referred to 



AM\1134796MT.docx 99/130 PE610.755v01-00

MT

in Article 7 of the regulation.In addition, national regulatory authorities, through the Board 
of Regulators (BoR), should be part of the Agency’s decision-making process for all 
regulatory tasks of the Agency. Hence, a BoR favourable opinion is needed for all regulatory 
competencies attributed to ACER. This should be ensured regard-less of a task’s concrete 
legal basis or format (e.g. REMIT and TEN-E act). It should include within the scope of 
mandatory involvement of the BoR issues such as infrastructure (Article 12).

Emenda 358
Hans-Olaf Henkel

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jabbozza , jadotta u jippubblika 
opinjonijiet, rakkomandazzjonijiet u 
deċiżjonijiet. Opinjonijiet, 
rakkomandazzjonijiet u deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 3 sa 11 u 14 , 
għandhom jiġu adottati biss jekk ikunu 
kisbu l-opinjoni favorevoli tal-Bord tar-
Regolaturi.;

(c) jabbozza, jadotta u jippubblika 
opinjonijiet, rakkomandazzjonijiet u 
deċiżjonijiet. Opinjonijiet, 
rakkomandazzjonijiet u deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 3 sa 6, 7(2)a, u 7(4), 
l-Artikoli 8 sa 11 u l-Artikolu 14, 
għandhom jiġu adottati biss jekk ikunu 
kisbu l-opinjoni favorevoli tal-Bord tar-
Regolaturi.;

Or. en

Emenda 359
Werner Langen, Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jabbozza , jadotta u jippubblika 
opinjonijiet, rakkomandazzjonijiet u 
deċiżjonijiet. Opinjonijiet, 
rakkomandazzjonijiet u deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 3 sa 11 u 14 , 
għandhom jiġu adottati biss jekk ikunu 
kisbu l-opinjoni favorevoli tal-Bord tar-
Regolaturi.;

(c) jadotta u jippubblika opinjonijiet, 
rakkomandazzjonijiet u deċiżjonijiet. 
Opinjonijiet, rakkomandazzjonijiet u 
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 3 sa 14, 
għandhom jiġu adottati biss jekk ikunu 
kisbu l-opinjoni favorevoli tal-Bord tar-
Regolaturi;

Or. en



PE610.755v01-00 100/130 AM\1134796MT.docx

MT

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tagħti lid-Direttur id-dritt li jfassal id-deċiżjonijiet tiegħu stess 
mingħajr ma jinkludi lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali f'dan il-proċess. Id-deċiżjonijiet 
jenħtieġ li jkunu mfassla mill-gruppi ta’ ħidma u emendati, jekk meħtieġ, mill-BoR. Dan 
jiżgura t-trasparenza tal-proċedura tal-abbozzar.

Emenda 360
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jabbozza , jadotta u jippubblika 
opinjonijiet, rakkomandazzjonijiet u
deċiżjonijiet. Opinjonijiet, 
rakkomandazzjonijiet u deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 3 sa 11 u 14 ,
għandhom jiġu adottati biss jekk ikunu 
kisbu l-opinjoni favorevoli tal-Bord tar-
Regolaturi.;

(c) jabbozza, jadotta u jippubblika l-
opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet. Id-dokumenti li fihom 
opinjonijiet, rakkomandazzjonijiet u 
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 3 sa 14, 
16 u 30 għandhom jiġu adottati biss jekk 
ikunu kisbu l-opinjoni favorevoli tal-Bord 
tar-Regolaturi.;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Opinions, recommendations and decisions of the Agency should be drafted under the aegis of 
the Agency’s working groups, with the exception of coordinated regional decisions referred to 
in Article 7 of the regulation.In addition, national regulatory authorities, through the Board 
of Regulators (BoR), should be part of the Agency’s decision-making process for all 
regulatory tasks of the Agency. Hence, a BoR favourable opinion is needed for all regulatory 
competencies attributed to ACER. This should be ensured regard-less of a task’s concrete 
legal basis or format (e.g. REMIT and TEN-E act). It should include within the scope of 
mandatory involvement of the BoR issues such as infrastructure (Article 12).

Emenda 361
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jabbozza , jadotta u jippubblika 
opinjonijiet, rakkomandazzjonijiet u 
deċiżjonijiet. Opinjonijiet, 
rakkomandazzjonijiet u deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 3 sa 11 u 14 , 
għandhom jiġu adottati biss jekk ikunu 
kisbu l-opinjoni favorevoli tal-Bord tar-
Regolaturi.;

(c) jadotta u jippubblika opinjonijiet, 
rakkomandazzjonijiet u deċiżjonijiet. 
Opinjonijiet, rakkomandazzjonijiet u 
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 3 sa 11 
u 14, 16 u 30 għandhom jiġu adottati biss 
jekk ikunu kisbu l-opinjoni favorevoli tal-
Bord tar-Regolaturi.;

Or. en

Emenda 362
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jabbozza , jadotta u jippubblika 
opinjonijiet, rakkomandazzjonijiet u 
deċiżjonijiet. Opinjonijiet, 
rakkomandazzjonijiet u deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 3 sa 11 u 14 , 
għandhom jiġu adottati biss jekk ikunu 
kisbu l-opinjoni favorevoli tal-Bord tar-
Regolaturi.;

(c) jabbozza , jadotta u jippubblika 
opinjonijiet, rakkomandazzjonijiet u 
deċiżjonijiet. Opinjonijiet, 
rakkomandazzjonijiet u deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 3 sa 14, 16 u 30 
għandhom jiġu adottati biss jekk ikunu 
kisbu l-opinjoni favorevoli tal-Bord tar-
Regolaturi.;

Or. en

Emenda 363
Hans-Olaf Henkel

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) iħejji kull sena l-abbozz tal-
programm ta’ ħidma tal-Aġenzija għas-
sena ta’ wara, u , wara l-adozzjoni tal-
abbozz mill-Bord tal-Amministrazzjoni 

(f) iħejji kull sena l-abbozz ta' 
dokument tal-programmazzjoni tal-
Aġenzija, li jkun fih il-programmazzjoni 
pluriennali u l-programm ta' ħidma għas-
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għandu jippreżentah lill-Bord tar-
Regolaturi, lill-Parlament Ewropew u lill-
Kummissjoni sal-31 ta’ Jannar ta’ kull 
sena. Id-Direttur għandu jkun responsabbli 
għall-implimentazzjoni tad-dokument ta’ 
programmazzjoni u għar-rappurtar lill-
Bord Amministrattiv rigward l-
implimentazzjoni tiegħu;

sena ta’ wara skont l-Artikolu 21. Id-
Direttur għandu jkun responsabbli għall-
implimentazzjoni tad-dokument ta’ 
programmazzjoni u għar-rappurtar lill-
Bord Amministrattiv rigward l-
implimentazzjoni tiegħu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test jew 
hija marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi ammissibbli oħra.

Emenda 364
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) ikun responsabbli biex jiddeċiedi 
jekk ikunx neċessarju għall-fini li 
jitwettqu l-kompiti tal-Aġenzija b'mod 
effiċjenti u effettiv li jiġi lokalizzat il-
persunal wieħed jew aktar fi Stat Membru 
wieħed jew aktar għall-fini li jitwettqu l-
kompiti tal-Aġenzija b'mod effiċjenti u 
effettiv. Id-deċiżjoni għat-twaqqif ta' 
uffiċċju lokali teħtieġ il-kunsens minn 
qabel tal-Kummissjoni, tal-Bord 
Amministrattiv u tal-Istat Membru jew 
Stati Membri kkonċernati. Id-deċiżjoni 
għandha tispeċifika l-kamp ta' 
applikazzjoni tal-attivitajiet li għandhom 
jitwettqu f'dak l-uffiċċju lokali b'mod li 
jiġu evitati spejjeż bla bżonn u d-
duplikazzjoni tal-funzjonijiet 
amministrattivi tal-Aġenzija.

imħassar

Or. en
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Emenda 365
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) ikun responsabbli biex jiddeċiedi 
jekk ikunx neċessarju għall-fini li 
jitwettqu l-kompiti tal-Aġenzija b'mod 
effiċjenti u effettiv li jiġi lokalizzat il-
persunal wieħed jew aktar fi Stat Membru 
wieħed jew aktar għall-fini li jitwettqu l-
kompiti tal-Aġenzija b'mod effiċjenti u 
effettiv. Id-deċiżjoni għat-twaqqif ta' 
uffiċċju lokali teħtieġ il-kunsens minn 
qabel tal-Kummissjoni, tal-Bord 
Amministrattiv u tal-Istat Membru jew 
Stati Membri kkonċernati. Id-deċiżjoni 
għandha tispeċifika l-kamp ta' 
applikazzjoni tal-attivitajiet li għandhom 
jitwettqu f'dak l-uffiċċju lokali b'mod li 
jiġu evitati spejjeż bla bżonn u d-
duplikazzjoni tal-funzjonijiet
amministrattivi tal-Aġenzija.

imħassar

Or. en

Emenda 366
Hans-Olaf Henkel

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) ikun responsabbli biex jiddeċiedi 
jekk ikunx neċessarju għall-fini li jitwettqu 
l-kompiti tal-Aġenzija b'mod effiċjenti u 
effettiv li jiġi lokalizzat il-persunal wieħed 
jew aktar fi Stat Membru wieħed jew aktar 
għall-fini li jitwettqu l-kompiti tal-
Aġenzija b'mod effiċjenti u effettiv. Id-
deċiżjoni għat-twaqqif ta' uffiċċju lokali 
teħtieġ il-kunsens minn qabel tal-
Kummissjoni, tal-Bord Amministrattiv u 

(k) ikun responsabbli biex jiddeċiedi 
jekk ikunx neċessarju għall-fini li jitwettqu 
l-kompiti tal-Aġenzija b'mod effiċjenti u 
effettiv li jiġi lokalizzat il-persunal wieħed 
jew aktar fi Stat Membru wieħed jew aktar 
għall-fini li jitwettqu l-kompiti tal-
Aġenzija b'mod effiċjenti u effettiv. Id-
deċiżjoni għandha tispeċifika l-kamp ta' 
applikazzjoni tal-attivitajiet li għandhom 
jitwettqu f'dak l-uffiċċju lokali b'mod li 
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tal-Istat Membru jew Stati Membri 
kkonċernati. Id-deċiżjoni għandha 
tispeċifika l-kamp ta' applikazzjoni tal-
attivitajiet li għandhom jitwettqu f'dak l-
uffiċċju lokali b'mod li jiġu evitati spejjeż 
bla bżonn u d-duplikazzjoni tal-funzjonijiet 
amministrattivi tal-Aġenzija.

jiġu evitati spejjeż bla bżonn u d-
duplikazzjoni tal-funzjonijiet 
amministrattivi tal-Aġenzija.

Or. en

Emenda 367
Franc Bogovič, Milan Zver, Alojz Peterle, Romana Tomc, Patricija Šulin, Tanja Fajon, 
Igor Šoltes, Ivo Vajgl

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) ikun responsabbli biex jiddeċiedi 
jekk ikunx neċessarju għall-fini li jitwettqu 
l-kompiti tal-Aġenzija b'mod effiċjenti u 
effettiv li jiġi lokalizzat il-persunal wieħed 
jew aktar fi Stat Membru wieħed jew aktar 
għall-fini li jitwettqu l-kompiti tal-
Aġenzija b'mod effiċjenti u effettiv. Id-
deċiżjoni għat-twaqqif ta' uffiċċju lokali 
teħtieġ il-kunsens minn qabel tal-
Kummissjoni, tal-Bord Amministrattiv u 
tal-Istat Membru jew Stati Membri 
kkonċernati. Id-deċiżjoni għandha 
tispeċifika l-kamp ta' applikazzjoni tal-
attivitajiet li għandhom jitwettqu f'dak l-
uffiċċju lokali b'mod li jiġu evitati spejjeż 
bla bżonn u d-duplikazzjoni tal-funzjonijiet 
amministrattivi tal-Aġenzija.

(k) ikun responsabbli biex jiddeċiedi 
jekk ikunx neċessarju b'mod eċċezzjonali
għall-fini li jitwettqu l-kompiti tal-
Aġenzija b'mod effiċjenti u effettiv li jiġi 
lokalizzat il-persunal wieħed jew aktar fi 
Stat Membru wieħed jew aktar għall-fini li 
jitwettqu l-kompiti tal-Aġenzija b'mod 
effiċjenti u effettiv. Id-deċiżjoni għat-
twaqqif ta' uffiċċju lokali teħtieġ il-kunsens 
minn qabel tal-Kummissjoni, tal-Bord 
Amministrattiv, tal-Istat Membru tas-Sede
u tal-Istat Membru jew Stati Membri 
kkonċernati. Id-deċiżjoni għandha 
tispeċifika l-kamp ta' applikazzjoni tal-
attivitajiet li għandhom jitwettqu f'dak l-
uffiċċju lokali b'mod li jiġu evitati spejjeż 
bla bżonn u d-duplikazzjoni tal-funzjonijiet 
amministrattivi tal-Aġenzija u li jirrispetta 
bis-sħiħ id-Deċiżjoni 2009/913/UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proposed amendment to article 25 (j) complements the proposals for a new recital in the 
preamble and the proposal concerning article 17, paragraph 4, for which the same general 
justification is valid (see above under point iii). Relocation of staff to locations outside the 
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Seat can only be exceptional and limited in nature for the purpose of carrying tasks in an 
efficient manner, making a real contribution to the working process. Avoiding costs related to 
the geographical spread of agencies outside Brussels cannot be a reason for creating a local 
extension. The duplication of the Agency’s administrative functions is also a reason which 
speaks in favour of keeping the staff at its Seat.

Emenda 368
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt ka (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) jipprovdi opinjoni lill-Bord tal-
Amministrazzjoni dwar ir-regoli ta' 
proċedura skont l-Artikolu 20(1)(t).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli ta' proċedura ġenerali tal-Aġenzija jenħtieġ li jitfasslu mill-Bord tal-
Amministrazzjoni, imma d-Direttur (u l-Bord ta' Regolaturi) jenħtieġ li jkunu involuti u l-
emenda hija meħtieġa għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test.

Emenda 369
Hans-Olaf Henkel

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Bord tar-Regolaturi għandu jadotta u 
jippubblika r-regoli ta’ proċedura tiegħu. 
Dawk ir-regoli għandhom jistabbilixxu 
b’mod dettaljat l-arranġamenti li jirregolaw 
l-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-
Bord tal-Appell u r-regoli ta’ proċedura
applikabbli għal appelli quddiem il-Bord, 
skont dan l-Artikolu. Il-Bord tal-Appell 
għandu jippreżenta lill-Kummissjoni l-
abbozz tiegħu ta’ regoli ta’ proċedura. Il-
Kummissjoni għandha tagħti opinjoni 

Il-Bord tar-Regolaturi għandu jadotta u 
jippubblika r-regoli ta’ proċedura tiegħu. 
Dawk ir-regoli għandhom jistabbilixxu 
b’mod dettaljat l-arranġamenti li jirregolaw 
l-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-
Bord tal-Appell u r-regoli applikabbli għal 
appelli quddiem il-Bord, skont l-Art. 29.
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dwar l-abbozz tar-regoli ta’ proċedura fi 
żmien tliet xhur mid-data tal-wasla tar-
regoli. Il-Bord tal-Appell għandu jadotta 
u jippubblika r-regoli ta’ proċedura 
tiegħu fi żmien xahrejn wara li jirċievi l-
opinjoni tal-Kummissjoni. Kwalunkwe 
bidliet sostanzjali fir-regoli ta’ proċedura 
għandhom jiġu notifikati lill-
Kummissjoni. Sussegwentement, il-
Kummissjoni għandha tagħti opinjoni 
dwar dawk il-bidliet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk ir-regoli ta' proċedura tal-Bord tal-Appell isiru dipendenti fuq l-opinjoni tal-
Kummissjoni, dan jista' jipperikola l-indipendenza tal-Bord tal-Appell.

Emenda 370
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Bord tar-Regolaturi għandu jadotta u 
jippubblika r-regoli ta’ proċedura tiegħu. 
Dawk ir-regoli għandhom jistabbilixxu 
b’mod dettaljat l-arranġamenti li jirregolaw 
l-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-
Bord tal-Appell u r-regoli ta’ proċedura
applikabbli għal appelli quddiem il-Bord, 
skont dan l-Artikolu. Il-Bord tal-Appell 
għandu jippreżenta lill-Kummissjoni l-
abbozz tiegħu ta’ regoli ta’ proċedura. Il-
Kummissjoni għandha tagħti opinjoni 
dwar l-abbozz tar-regoli ta’ proċedura fi 
żmien tliet xhur mid-data tal-wasla tar-
regoli. Il-Bord tal-Appell għandu jadotta 
u jippubblika r-regoli ta’ proċedura 
tiegħu fi żmien xahrejn wara li jirċievi l-
opinjoni tal-Kummissjoni. Kwalunkwe 
bidliet sostanzjali fir-regoli ta’ proċedura 
għandhom jiġu notifikati lill-

Il-Bord tar-Regolaturi għandu jadotta u 
jippubblika r-regoli ta’ proċedura tiegħu. 
Dawk ir-regoli għandhom jistabbilixxu 
b’mod dettaljat l-arranġamenti li jirregolaw 
l-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-
Bord tal-Appell u r-regoli applikabbli għal 
appelli quddiem il-Bord, skont l-
Artikolu 29. Il-baġit tal-Aġenzija għandu 
jinkludi linja baġitarja separata għall-
finanzjament tal-funzjonament tar-
reġistru għall-Bord tal-Appell u ta' numru 
xieraq ta' persunal biex iħejju d-
deċiżjonijiet tiegħu.
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Kummissjoni. Sussegwentement, il-
Kummissjoni għandha tagħti opinjoni 
dwar dawk il-bidliet.

Or. en

Emenda 371
Hans-Olaf Henkel

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-baġit tal-Aġenzija għandu jinkludi linja 
baġitarja separata għall-finanzjament tal-
funzjonament tar-reġistru għall-Bord tal-
Appell.

Il-baġit tal-Aġenzija għandu jinkludi linja 
baġitarja separata għall-finanzjament tal-
funzjonament tar-reġistru għall-Bord tal-
Appell u ta' numru xieraq ta' persunal 
biex iħejju d-deċiżjonijiet tiegħu.

Or. en

Emenda 372
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jkun ġustifikat, u b'mod 
partikolari biex tiġi appoġġata l-ħidma 
regolatorja tad-Direttur u tal-Bord tar-
Regolaturi fir-rigward ta' kwistjonijiet 
regolatorji, il-Bord Amministrattiv jista'
jistabbilixxi gruppi ta' ħidma.

1. Meta jkun ġustifikat, u b'mod 
partikolari biex tiġi appoġġata l-ħidma 
regolatorja tad-Direttur u tal-Bord tar-
Regolaturi fir-rigward ta' kwistjonijiet 
regolatorji, id-Direttur għandu, wara 
opinjoni favorevoli tal-Bord tar-
Regolaturi, jistabbilixxi gruppi ta' ħidma. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Given that the Agency Working Groups, consisting primarily of staff from national energy 
regulators, play a key role in developing energy regulatory proposals, it is appropriate that 
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the ACER Director (responsible for management) and the Board of Regulators (responsible 
for approving proposed energy regulatory policy) guides their work and development 
(including their internal rules of procedure) - rather than the Administrative Board which is 
not the relevant Agency body in this area. The proposed amendment will again promote 
greater co-operation among NRAs and increase the efficiency of the Agency.

Emenda 373
Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jkun ġustifikat, u b'mod 
partikolari biex tiġi appoġġata l-ħidma 
regolatorja tad-Direttur u tal-Bord tar-
Regolaturi fir-rigward ta' kwistjonijiet 
regolatorji, il-Bord Amministrattiv jista'
jistabbilixxi gruppi ta' ħidma.

1. Meta jkun ġustifikat, u b'mod 
partikolari biex tiġi appoġġata l-ħidma 
regolatorja tad-Direttur u tal-Bord tar-
Regolaturi fir-rigward ta' kwistjonijiet 
regolatorji, id-Direttur u l-Bord tar-
Regolaturi jistgħu b'mod konġunt
jistabbilixxu gruppi ta' ħidma. Il-Bord tar-
Regolaturi għandu jaħtar il-presidenti tal-
gruppi ta' ħidma.

Or. en

Emenda 374
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jkun ġustifikat, u b'mod 
partikolari biex tiġi appoġġata l-ħidma 
regolatorja tad-Direttur u tal-Bord tar-
Regolaturi fir-rigward ta' kwistjonijiet 
regolatorji, il-Bord Amministrattiv jista'
jistabbilixxi gruppi ta' ħidma.

1. Meta jkun ġustifikat, u b'mod 
partikolari biex tiġi appoġġata l-ħidma 
regolatorja tad-Direttur u tal-Bord tar-
Regolaturi fir-rigward ta' kwistjonijiet 
regolatorji, id-Direttur għandu, wara 
opinjoni favorevoli tal-Bord tar-
Regolaturi, jistabbilixxi gruppi ta' ħidma.

Or. en
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Emenda 375
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jkun ġustifikat, u b'mod 
partikolari biex tiġi appoġġata l-ħidma 
regolatorja tad-Direttur u tal-Bord tar-
Regolaturi fir-rigward ta' kwistjonijiet 
regolatorji, il-Bord Amministrattiv jista'
jistabbilixxi gruppi ta' ħidma.

1. Meta jkun ġustifikat, u b'mod 
partikolari biex tiġi appoġġata l-ħidma 
regolatorja tad-Direttur u tal-Bord tar-
Regolaturi fir-rigward ta' kwistjonijiet 
regolatorji, id-Direttur għandu, wara 
opinjoni favorevoli tal-Bord tar-
Regolaturi, jistabbilixxi gruppi ta' ħidma.

Or. en

Emenda 376
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jkun ġustifikat, u b'mod 
partikolari biex tiġi appoġġata l-ħidma 
regolatorja tad-Direttur u tal-Bord tar-
Regolaturi fir-rigward ta' kwistjonijiet 
regolatorji, il-Bord Amministrattiv jista'
jistabbilixxi gruppi ta' ħidma.

1. Meta jkun ġustifikat, u b'mod 
partikolari biex tiġi appoġġata l-ħidma 
regolatorja tad-Direttur u tal-Bord tar-
Regolaturi fir-rigward ta' kwistjonijiet 
regolatorji, id-Direttur għandu, wara 
opinjoni favorevoli tal-Bord tar-
Regolaturi, jistabbilixxi gruppi ta' ħidma.

Or. en

Emenda 377
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jkun ġustifikat, u b'mod 1. Meta jkun ġustifikat, u b'mod 
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partikolari biex tiġi appoġġata l-ħidma 
regolatorja tad-Direttur u tal-Bord tar-
Regolaturi fir-rigward ta' kwistjonijiet 
regolatorji, il-Bord Amministrattiv jista'
jistabbilixxi gruppi ta' ħidma.

partikolari biex tiġi appoġġata l-ħidma 
regolatorja tad-Direttur u tal-Bord tar-
Regolaturi fir-rigward ta' kwistjonijiet 
regolatorji, id-Direttur għandu, wara 
opinjoni favorevoli tal-Bord tar-
Regolaturi, jistabbilixxi gruppi ta' ħidma.

Or. en

Emenda 378
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jkun ġustifikat, u b'mod 
partikolari biex tiġi appoġġata l-ħidma 
regolatorja tad-Direttur u tal-Bord tar-
Regolaturi fir-rigward ta' kwistjonijiet 
regolatorji, il-Bord Amministrattiv jista' 
jistabbilixxi gruppi ta' ħidma.

1. Meta jkun ġustifikat, u b'mod 
partikolari biex tiġi appoġġata l-ħidma 
regolatorja tad-Direttur u tal-Bord tar-
Regolaturi fir-rigward ta' kwistjonijiet 
regolatorji, il-Bord tar-Regolaturi u d-
Direttur b'mod konġunt jistgħu 
jistabbilixxu gruppi ta' ħidma.

Or. en

Emenda 379
Werner Langen, Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jkun ġustifikat, u b'mod 
partikolari biex tiġi appoġġata l-ħidma 
regolatorja tad-Direttur u tal-Bord tar-
Regolaturi fir-rigward ta' kwistjonijiet 
regolatorji, il-Bord Amministrattiv jista' 
jistabbilixxi gruppi ta' ħidma.

1. Meta jkun ġustifikat, u b'mod 
partikolari biex tiġi appoġġata l-ħidma 
regolatorja tad-Direttur u tal-Bord tar-
Regolaturi fir-rigward ta' kwistjonijiet 
regolatorji, il-Bord tar-Regolaturi u d-
Direttur b'mod konġunt jistgħu 
jistabbilixxu gruppi ta' ħidma.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Meta jitqies li d-Direttur huwa l-maniġer tal-Aġenzija u li l-maġġoranza kbira tar-riżorsi fil-
gruppi ta' ħidma tal-Aġenzija huma pprovduti mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, 
jenħtieġ li jkunu d-Direttur u l-BoR flimkien biex ikunu responsabbli mill-istabbiliment tal-
gruppi u l-istabbiliment tar-regoli ta' proċedura tagħhom.

Emenda 380
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Gruppi ta' Ħidma tal-Aġenzija, 
taħt il-gwida tal-Bord tar-Regolaturi, 
għandhom iwettqu l-attivitajiet assenjati 
lilhom fid-dokument ta' programmazzjoni 
adottat skont l-Artikolu 20(1)(e) u 
kwalunkwe attività assenjata lilhom mill-
Bord tar-Regolaturi u mid-Direttur.

Or. en

Emenda 381
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-gruppi ta' ħidma għandhom ikunu 
magħmula minn esperti mill-persunal tal-
Aġenzija, mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u mill-Kummissjoni, kif 
meħtieġ. L-Aġenzija m'għandhiex tkun 
responsabbli għall-ispejjeż għall-
parteċipazzjoni ta' esperti mill-persunal ta' 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali fil-gruppi 
ta' ħidma tal-Aġenzija.

2. Il-gruppi ta’ ħidma għandhom 
ikunu magħmula minn esperti mill-
persunal tal-Aġenzija u, mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali. L-esperti mill-
Kummissjoni għandhom jieħdu sehem 
bħala osservaturi. L-Aġenzija 
m'għandhiex tkun responsabbli għall-
ispejjeż għall-parteċipazzjoni ta' esperti 
mill-persunal ta' awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali fil-gruppi ta' ħidma tal-
Aġenzija. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Given that the Agency Working Groups, consisting primarily of staff from national energy 
regulators, play a key role in developing energy regulatory proposals, it is appropriate that 
the ACER Director (re-sponsible for management) and the Board of Regulators (responsible 
for approving proposed energy regulatory policy) guides their work and development 
(including their internal rules of procedure) - rather than the Administrative Board which is 
not the relevant Agency body in this area. The proposed amendment will again promote 
greater co-operation among NRAs and increase the efficiency of the Agency.

Emenda 382
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-gruppi ta' ħidma għandhom ikunu 
magħmula minn esperti mill-persunal tal-
Aġenzija, mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u mill-Kummissjoni, kif 
meħtieġ. L-Aġenzija m'għandhiex tkun 
responsabbli għall-ispejjeż għall-
parteċipazzjoni ta' esperti mill-persunal ta' 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali fil-gruppi 
ta' ħidma tal-Aġenzija.

2. Il-gruppi ta’ ħidma għandhom 
ikunu magħmula minn esperti mill-
persunal tal-Aġenzija u, mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali. L-esperti mill-
Kummissjoni għandhom, kif meħtieġ, 
jieħdu sehem bħala osservaturi, kif 
meħtieġ. L-Aġenzija m'għandhiex tkun 
responsabbli għall-ispejjeż għall-
parteċipazzjoni ta' esperti mill-persunal ta' 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali fil-gruppi 
ta' ħidma tal-Aġenzija.

Or. en

Emenda 383
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-gruppi ta' ħidma għandhom ikunu 
magħmula minn esperti mill-persunal tal-
Aġenzija, mill-awtoritajiet regolatorji 

2. Il-gruppi ta’ ħidma għandhom 
ikunu magħmula minn esperti mill-
persunal tal-Aġenzija u, mill-awtoritajiet 
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nazzjonali u mill-Kummissjoni, kif 
meħtieġ. L-Aġenzija m'għandhiex tkun 
responsabbli għall-ispejjeż għall-
parteċipazzjoni ta' esperti mill-persunal ta' 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali fil-gruppi 
ta' ħidma tal-Aġenzija.

regolatorji nazzjonali. L-esperti mill-
Kummissjoni għandhom, jieħdu sehem 
bħala osservaturi, kif meħtieġ. L-Aġenzija 
m'għandhiex tkun responsabbli għall-
ispejjeż għall-parteċipazzjoni ta' esperti 
mill-persunal ta' awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali fil-gruppi ta' ħidma tal-
Aġenzija.

Or. en

Emenda 384
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-gruppi ta' ħidma għandhom ikunu 
magħmula minn esperti mill-persunal tal-
Aġenzija, mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u mill-Kummissjoni, kif 
meħtieġ. L-Aġenzija m'għandhiex tkun 
responsabbli għall-ispejjeż għall-
parteċipazzjoni ta' esperti mill-persunal ta' 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali fil-gruppi 
ta' ħidma tal-Aġenzija.

2. Il-gruppi ta’ ħidma għandhom 
ikunu magħmula minn esperti mill-
persunal tal-Aġenzija u mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali. L-esperti mill-
Kummissjoni għandhom, jieħdu sehem 
bħala osservaturi, kif meħtieġ. L-Aġenzija 
m'għandhiex tkun responsabbli għall-
ispejjeż għall-parteċipazzjoni ta' esperti 
mill-persunal ta' awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali fil-gruppi ta' ħidma tal-
Aġenzija.

Or. en

Emenda 385
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-gruppi ta' ħidma għandhom ikunu 
magħmula minn esperti mill-persunal tal-
Aġenzija, mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u mill-Kummissjoni, kif 

2. Il-gruppi ta’ ħidma għandhom 
ikunu magħmula minn esperti mill-
persunal tal-Aġenzija u mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali. L-esperti mill-
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meħtieġ. L-Aġenzija m'għandhiex tkun 
responsabbli għall-ispejjeż għall-
parteċipazzjoni ta' esperti mill-persunal ta' 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali fil-gruppi 
ta' ħidma tal-Aġenzija.

Kummissjoni għandhom, jieħdu sehem 
bħala osservaturi, kif meħtieġ. L-Aġenzija 
m'għandhiex tkun responsabbli għall-
ispejjeż għall-parteċipazzjoni ta' esperti 
mill-persunal ta' awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali fil-gruppi ta' ħidma tal-
Aġenzija.

Or. en

Emenda 386
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord tal-Amministrazzjoni
għandu jadotta u jippubblika regoli ta' 
proċedura interni għall-funzjonament tal-
gruppi ta' ħidma.

3. Id-Direttur, wara l-opinjoni 
favorevoli tal-Bord tar-Regolaturi, għandu 
jadotta u jippubblika regoli ta' proċedura 
interni għall-funzjonament tal-gruppi ta' 
ħidma. Id-Direttur, wara l-opinjoni 
favorevoli tal-Bord tar-Regolaturi, 
għandu jaħtar presidenti għall-gruppi ta' 
ħidma.

Or. en

Emenda 387
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord tal-Amministrazzjoni
għandu jadotta u jippubblika regoli ta' 
proċedura interni għall-funzjonament tal-
gruppi ta' ħidma.

3. Id-Direttur, wara l-opinjoni 
favorevoli tal-Bord tar-Regolaturi, għandu 
jadotta u jippubblika regoli ta' proċedura 
interni għall-funzjonament tal-gruppi ta' 
ħidma. Id-Direttur, wara l-opinjoni 
favorevoli tal-Bord tar-Regolaturi, 
għandu jaħtar presidenti għall-gruppi ta' 
ħidma.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Given that the Agency Working Groups, consisting primarily of staff from national energy 
regulators, play a key role in developing energy regulatory proposals, it is appropriate that 
the ACER Director (re-sponsible for management) and the Board of Regulators (responsible 
for approving proposed energy regulatory policy) guides their work and development 
(including their internal rules of procedure) - rather than the Administrative Board which is 
not the relevant Agency body in this area. The proposed amendment will again promote 
greater co-operation among NRAs and increase the efficiency of the Agency.

Emenda 388
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord tal-Amministrazzjoni
għandu jadotta u jippubblika regoli ta' 
proċedura interni għall-funzjonament tal-
gruppi ta' ħidma.

3. Id-Direttur, wara l-opinjoni 
favorevoli tal-Bord tar-Regolaturi, għandu 
jadotta u jippubblika regoli ta' proċedura 
interni għall-funzjonament tal-gruppi ta' 
ħidma. Id-Direttur, wara l-opinjoni 
favorevoli tal-Bord tar-Regolaturi, 
għandu jaħtar presidenti għall-gruppi ta' 
ħidma.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Given that the Agency Working Groups, consisting primarily of staff from national energy 
regulators, play a key role in developing energy regulatory proposals, it is appropriate that 
the ACER Director (responsible for management) and the Board of Regulators (responsible 
for approving proposed energy regulatory policy) guides their work and development 
(including their internal rules of procedure) - rather than the Administrative Board which is 
not the relevant Agency body in this area. The proposed amendment will again promote 
greater co-operation among NRAs and increase the efficiency of the Agency.

Emenda 389
Edouard Martin, Pervenche Berès
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Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord tal-Amministrazzjoni
għandu jadotta u jippubblika regoli ta' 
proċedura interni għall-funzjonament tal-
gruppi ta' ħidma.

3. Id-Direttur, wara l-opinjoni 
favorevoli tal-Bord tar-Regolaturi, għandu 
jadotta u jippubblika regoli ta' proċedura 
interni għall-funzjonament tal-gruppi ta' 
ħidma. Id-Direttur, wara l-opinjoni 
favorevoli tal-Bord tar-Regolaturi, 
għandu jaħtar presidenti għall-gruppi ta' 
ħidma.

Or. en

Emenda 390
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord tal-Amministrazzjoni
għandu jadotta u jippubblika regoli ta' 
proċedura interni għall-funzjonament tal-
gruppi ta' ħidma.

3. Id-Direttur, wara l-opinjoni 
favorevoli tal-Bord tar-Regolaturi, għandu 
jadotta u jippubblika regoli ta' proċedura 
interni għall-funzjonament tal-gruppi ta' 
ħidma. Id-Direttur, wara l-opinjoni 
favorevoli tal-Bord tar-Regolaturi, 
għandu jaħtar presidenti għall-gruppi ta' 
ħidma.

Or. en

Emenda 391
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord tal-Amministrazzjoni
għandu jadotta u jippubblika regoli ta' 

3. Id-Direttur u l-Bord tar-Regolaturi 
b'mod konġunt għandhom jadottaw u 
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proċedura interni għall-funzjonament tal-
gruppi ta' ħidma.

jippubblikaw regoli ta' proċedura interni 
għall-funzjonament tal-gruppi ta' ħidma. Il-
Bord tar-Regolaturi għandu jaħtar il-
presidenti tal-gruppi ta' ħidma.

Or. en

Emenda 392
Hans-Olaf Henkel

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord tal-Amministrazzjoni
għandu jadotta u jippubblika regoli ta' 
proċedura interni għall-funzjonament tal-
gruppi ta' ħidma.

3. Id-Direttur, wara li jikkonsulta l-
Bord tar-Regolaturi, għandu jadotta u 
jippubblika regoli ta' proċedura interni 
għall-funzjonament tal-gruppi ta' ħidma.

Or. en

Emenda 393
Massimiliano Salini, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Gruppi ta' Ħidma tal-Aġenzija, 
taħt il-gwida tal-Bord tar-Regolaturi, 
għandhom iwettqu l-attivitajiet assenjati 
lilhom fid-dokument ta' programmazzjoni 
adottat skont l-Artikolu 20(1)(e) u 
kwalunkwe attività assenjata lilhom mill-
Bord tar-Regolaturi u mid-Direttur.

Or. en

Emenda 394
Patrizia Toia
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Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Gruppi ta' Ħidma tal-Aġenzija, 
taħt il-gwida tal-Bord tar-Regolaturi, 
għandhom iwettqu l-attivitajiet assenjati 
lilhom fid-dokument ta' programmazzjoni 
adottat skont l-Artikolu 20(1)(e) u 
kwalunkwe attività assenjata lilhom mill-
Bord tar-Regolaturi u mid-Direttur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Given that the Agency Working Groups, consisting primarily of staff from national energy 
regulators, play a key role in developing energy regulatory proposals, it is appropriate that 
the ACER Director (re-sponsible for management) and the Board of Regulators (responsible 
for approving proposed energy regulatory policy) guides their work and development 
(including their internal rules of procedure) - rather than the Administrative Board which is 
not the relevant Agency body in this area. The proposed amendment will again promote 
greater co-operation among NRAs and increase the efficiency of the Agency.

Emenda 395
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Gruppi ta' Ħidma tal-Aġenzija, 
taħt il-gwida tal-Bord tar-Regolaturi, 
għandhom iwettqu l-attivitajiet assenjati 
lilhom fid-dokument ta' programmazzjoni 
adottat skont l-Artikolu 20(1)(e) u 
kwalunkwe attività assenjata lilhom mill-
Bord tar-Regolaturi u mid-Direttur.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din hija meħtieġa għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test jew għaliex l-
emendi huma marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi ammissibbli oħra

Emenda 396
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Gruppi ta' Ħidma tal-Aġenzija, 
taħt il-gwida tal-Bord tar-Regolaturi, 
għandhom iwettqu l-attivitajiet assenjati 
lilhom fid-dokument ta' programmazzjoni 
adottat skont l-Artikolu 20(1)(e) u 
kwalunkwe attività assenjata lilhom mill-
Bord tar-Regolaturi u mid-Direttur.

Or. en

Emenda 397
Hans-Olaf Henkel

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-gruppi ta' ħidma għandhom 
iwettqu l-attivitajiet assenjati lilhom fid-
dokument ta' programmazzjoni adottat 
skont l-Artikolu 20(1)(e) u kwalunkwe 
kompitu ieħor assenjat lilhom mid-
Direttur u mill-Bord tar-Regolaturi

Or. en

Emenda 398
Davor Škrlec
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-imposti għall-pubblikazzjonijiet, 
it-taħriġ u kwalunkwe servizz ieħor 
ipprovdut mill-Aġenzija;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħlasijiet għandhom jagħtu lill-Aġenzija riżorsi addizzjonali biex twettaq il-funzjonijiet 
tagħha u biex tittratta l-problema kronika tan-nuqqas ta’ finanzjament tagħha.

Emenda 399
Davor Škrlec
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. In-nefqa tal-Aġenzija 
għandha tinkludi l-ispejjeż tal-persunal, l-
ispejjeż amministrattivi, l-ispejjeż 
infrastrutturali u l-ispejjeż operattivi.

2. In-nefqa tal-Aġenzija 
għandha tinkludi l-ispejjeż tal-persunal, l-
ispejjeż amministrattivi, l-ispejjeż 
infrastrutturali u l-ispejjeż operattivi inkluż 
l-ispejjeż imsemmija fl-Artikolu 2a.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispejjeż relatati mal-grupp tal-partijiet ikkonċernati.

Emenda 400
Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad Cabezón Ruiz, Jeppe Kofod, 
Jens Geier, Dan Nica

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-drittijiet għandhom ikunu dovuti 
lill-Aġenzija biex tintalab deċiżjoni dwar 
eżenzjoni skont l-Artikolu 11(1) u għad-
deċiżjonijiet dwar allokazzjoni tal-ispejjeż 
transkonfinali li tipprovdi l-Aġenzija skont 
l-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 
347/201339.

1. Id-drittijiet għandhom ikunu dovuti 
lill-Aġenzija għal dawn li ġejjin:

(a) biex tintalab deċiżjoni dwar eżenzjoni 
skont l-Artikolu 11(1) u biex jittieħdu 
deċiżjonijiet dwar allokazzjoni tal-ispejjeż 
transkonfinali li tipprovdi l-Aġenzija skont 
l-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 
347/201339;

(b) biex tintalab reġistrazzjoni bħala parti 
mir-rapportar skont it-tielet subparagrafu 
tal-Artikolu 11(1) tar-Regolament ta' 
Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 1348/2014 u superviżjoni kontinwa 
mill-Aġenzija tal-partijiet tar-rapportar 
reġistrati;

(c) biex jiġu sorveljati l-attivitajiet u l-
kooperazzjoni tal-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni, inkluż permezz tal-ENTSO 
tal-Elettriku. 1 ĠU L 115, 25.4.2013, 
p. 39. 1a Regolament ta' Implimentazzjoni 
tal-Kummissjoni (UE) Nru 1348/2014 tas-
17 ta' Diċembru 2014 dwar ir-rappurtar 
tad-dejta li jimplimenta l-Artikolu 8(2) u 
8(6) tar-Regolament (UE) Nru 1227/2011 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU 
L 363, 18.12.2014, p. 121).

__________________ __________________

39 ĠU L 115, 25.4.2013, p. 39. 39 ĠU L 115, 25.4.2013, p. 39.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-limitazzjonijiet attwali u persistenti tar-riżorsi tal-Aġenzija, l-Aġenzija jenħtieġ li 
tingħata d-dritt li timponi d-drittijiet għall-attivitajiet tagħha. Dan jippermetti lill-Aġenzija 
tipproduċi dħul aktar sinifikanti u stabbli għall-Aġenzija.
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Emenda 401
Davor Škrlec
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-drittijiet għandhom ikunu dovuti 
lill-Aġenzija biex tintalab deċiżjoni dwar 
eżenzjoni skont l-Artikolu 11(1) u għad-
deċiżjonijiet dwar allokazzjoni tal-ispejjeż 
transkonfinali li tipprovdi l-Aġenzija skont 
l-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 
347/201339 .

1. Id-drittijiet għandhom ikunu 
imposti:

(a) meta tintalab deċiżjoni dwar eżenzjoni 
skont l-Artikolu 119(1) u għad-
deċiżjonijiet dwar allokazzjoni tal-ispejjeż 
transkonfinali li tipprovdi l-Aġenzija skont 
l-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 
347/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-17 ta' April 2013 dwar linji 
gwida għall-infrastruttura tal-enerġija 
trans-Ewropea[1];

(b) meta jiġu rreġistrati l-parteċipanti fis-
suq skont l-Artikolu 8 tar-Regolament 
(UE) 1227/2011;

(c) meta jiġu pprovduti servizzi oħra 
pprovduti mill-Aġenzija, inkluż il-
pubblikazzjonijiet, u t-taħriġ ipprovdut 
mill-Aġenzija u s-superviżjoni tal-
kooperazzjoni tal-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni u tal-operaturi tas-sistema ta' 
distribuzzjoni permezz tal-ENTSO għall-
Elettriku u l-entità DSO tal-UE;

(d) għall-ipproċessar tal-appelli.

__________________ __________________

39 ĠU L 115, 25.4.2013, p. 39. 39 ĠU L 115, 25.4.2013, p. 39.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħlasijiet għandhom jagħtu lill-Aġenzija riżorsi addizzjonali biex twettaq il-funzjonijiet 
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tagħha u biex tittratta l-problema kronika tan-nuqqas ta’ finanzjament tagħha.

Emenda 402
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-drittijiet għandhom ikunu dovuti 
lill-Aġenzija biex tintalab deċiżjoni dwar 
eżenzjoni skont l-Artikolu 11(1) u għad-
deċiżjonijiet dwar allokazzjoni tal-ispejjeż 
transkonfinali li tipprovdi l-Aġenzija skont 
l-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 
347/201339.

1. Id-drittijiet għandhom ikunu dovuti 
lill-Aġenzija għal dawn li ġejjin:

(a) biex tintalab deċiżjoni dwar eżenzjoni 
skont l-Artikolu 11(1) u biex jittieħdu 
deċiżjonijiet dwar allokazzjoni tal-ispejjeż 
transkonfinali li tipprovdi l-Aġenzija skont 
l-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 
347/2013;

(b) biex tintalab reġistrazzjoni bħala parti 
mir-rapportar skont it-tielet subparagrafu 
tal-Artikolu 11(1) tar-Regolament ta' 
Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 1348/2014 u superviżjoni kontinwa 
mill-Aġenzija tal-partijiet tar-rapportar 
reġistrati.

__________________ __________________

39 ĠU L 115, 25.4.2013, p. 39. 39 ĠU L 115, 25.4.2013, p. 39.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-imposta ta' drittijiet għal xi wħud mill-attivitajiet tal-Aġenzija tista' tkun mod wieħed biex 
jingħeleb in-nuqqas ta' finanzjament persistenti tal-ACER u n-nuqqas ta' riżorsi umani. 
Madankollu, id-drittijiet jenħtieġ li jkunu proporzjonati għall-ispejjeż amministrattivi u 
spejjeż oħra relatati għalihom u għandhom jinżammu fl-aktar livell baxx possibbli.
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Emenda 403
Hans-Olaf Henkel

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-drittijiet għandhom ikunu dovuti 
lill-Aġenzija biex tintalab deċiżjoni dwar 
eżenzjoni skont l-Artikolu 11(1) u għad-
deċiżjonijiet dwar allokazzjoni tal-ispejjeż 
transkonfinali li tipprovdi l-Aġenzija skont 
l-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 
347/201339.

1. 1. Id-drittijiet għandhom ikunu 
dovuti lill-Aġenzija għal dawn li ġejjin:

(a) biex tintalab deċiżjoni dwar eżenzjoni 
skont l-Artikolu 11(1) u għad-deċiżjonijiet 
dwar allokazzjoni tal-ispejjeż 
transkonfinali li tipprovdi l-Aġenzija skont 
l-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 
347/2013;

(b) biex tintalab reġistrazzjoni bħala parti 
mir-rapportar skont it-tielet subparagrafu 
tal-Artikolu 11(1) tar-Regolament ta' 
Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 1348/2014 u superviżjoni kontinwa 
mill-Aġenzija tal-partijiet tar-rapportar 
reġistrati.

__________________ __________________

39 ĠU L 115, 25.4.2013, p. 39. 39 ĠU L 115, 25.4.2013, p. 39.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test jew 
hija marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi ammissibbli oħra.

Emenda 404
Werner Langen, Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-drittijiet għandhom ikunu dovuti 
lill-Aġenzija biex tintalab deċiżjoni dwar 
eżenzjoni skont l-Artikolu 11(1) u għad-
deċiżjonijiet dwar allokazzjoni tal-ispejjeż 
transkonfinali li tipprovdi l-Aġenzija skont 
l-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) Nru 
347/201339.

1. Id-drittijiet għandhom ikunu dovuti 
lill-Aġenzija biex tintalab deċiżjoni dwar 
eżenzjoni skont l-Artikolu 11(1) u biex 
jittieħdu deċiżjonijiet dwar allokazzjoni 
tal-ispejjeż transkonfinali li tipprovdi l-
Aġenzija skont l-Artikolu 12 tar-
Regolament (UE) Nru 347/201339 għal
attivitajiet eċċezzjonali.

__________________ __________________

39 ĠU L 115, 25.4.2013, p. 39. 39 ĠU L 115, 25.4.2013, p. 39.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parti prinċipali tal-baġit tal-ACER tiġi mill-UE, u tkopri l-attivitajiet regolari kollha 
tagħha. Dan il-paragrafu jkopri biss id-deċiżjonijiet eċċezzjonali, u jenħtieġ li jiġi applikat 
għal attivitajiet eċċezzjonali u hemm biss japplikaw ir-regoli dwar l-aġenziji awtofinanzjati. 
L-aġenziji awtofinanzjati, skont l-"Approċċ Komuni" dwar l-aġenziji deċentralizzati tal-UE, 
jeħtieġ li jirċievu l-fondi tagħhom permezz tal-ħlas tal-ispiża tas-servizzi li jipprovdu u mhux 
jiċċarġjaw ammonti għal kwalunkwe raġuni oħra.

Emenda 405
Davor Škrlec
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 
1 għandhom jiġu ffissati mill-
Kummissjoni.

2. Id-drittijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jiġu ffissati mill-
Kummissjoni f'konsultazzjoni mal-Bord 
Amministrattiv. Il-Kummissjoni għandha 
tiddetermina b'mod partikolari l-
kwistjonijiet li għalihom id-drittijiet u l-
ħlasijiet huma dovuti, l-ammont ta' 
drittijiet u ħlasijiet u l-mod ta kif 
għandhom jitħallsu. L-ammont ta' 
ħlasijiet u piżijiet għandu jiġi ffissat 
f'livell tali li jiżgura li d-dħul f'dan ir-
rigward huwa fil-prinċipju biżżejjed biex 
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ikopri l-ispiża sħiħa tas-servizzi fornuti. 
Il-Kummissjoni għandha teżamina mill-
ġdid meta meħtieġ il-livell tal-ħlasijiet u l-
piżijiet fuq il-bażi ta' evalwazzjoni tal-
ħtiġijiet u l-livell tal-ħlasijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li jiġi speċifikat li l-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-ħlasijiet fil-livell 
xieraq.

Emenda 406
Hans-Olaf Henkel

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 
1 għandhom jiġu ffissati mill-
Kummissjoni.

2. Id-drittijiet imsemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jiġu ffissati mill-
Kummissjoni wara li tikkonsulta lill-
Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija meħtieġa għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test jew 
hija marbuta b'mod inseparabbli ma' emendi ammissibbli oħra.

Emenda 407
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Id-drittijiet imsemmija fil-
paragrafu 1(b) għandhom ikopru l-
ispejjeż amministrattivi meħtieġa u 
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leġittimi kollha li tagħmel l-Aġenzija 
għall-valutazzjoni, ir-reġistrazzjoni u s-
superviżjoni kontinwa ta' parti tar-
rapportar partikolari u għandhom 
jinżammu fl-aktar livell baxx possibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-imposta ta' drittijiet għal xi wħud mill-attivitajiet tal-Aġenzija tista' tkun mod wieħed biex 
jingħeleb in-nuqqas ta' finanzjament persistenti tal-ACER u n-nuqqas ta' riżorsi umani. 
Madankollu, id-drittijiet jenħtieġ li jkunu proporzjonati għall-ispejjeż amministrattivi u 
spejjeż oħra relatati għalihom u għandhom jinżammu fl-aktar livell baxx possibbli.

Emenda 408
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. Tnax-il xahar wara d-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni Ewropea għandha twettaq 
evalwazzjoni tal-baġit assenjat tal-
Aġenzija bil-għan li tiżgura finanzjament 
u riżorsi umani adegwati li jippermettu 
lill-Aġenzija twettaq ir-rwol tagħha li 
taħdem lejn suq uniku tal-enerġija u 
tikkontribwixxi għas-sigurtà tal-enerġija 
għall-benefiċċju tal-konsumaturi tal-UE. 
Il-Kummissjoni Ewropea mbagħad, jekk 
xieraq, se tressaq proposti biex tibdel il-
baġit tal-Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emendi huma meħtieġa għal raġunijiet urġenti relatati mal-loġika interna tat-test jew għax 
huma marbuta b’mod inseparabbli ma' emendi ammissibbli oħra.
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Emenda 409
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Konformement mad-
dispożizzjonijiet relevanti ta’ dawn l-
istrumenti ta’ ftehim, għandhom jiġu 
stabbiliti arranġamenti li jispeċifikaw, 
b’mod partikolari, in-natura, l-ambitu u l-
aspetti proċedurali tal-involviment ta’ 
dawn il-pajjiżi fil-ħidma tal-Aġenzija, 
inklużi dispożizzjonijiet relatati mal-
kontribuzzjonijiet finanzjarji u mal-
persunal.

2. Konformement mad-
dispożizzjonijiet relevanti ta’ dawn l-
istrumenti ta’ ftehim, għandhom jiġu 
stabbiliti arranġamenti li jispeċifikaw, 
b’mod partikolari, in-natura, il-valutazzjoni 
tal-prestazzjoni u klawsola ta' estinzjoni, 
l-ambitu u l-aspetti proċedurali tal-
involviment ta’ dawn il-pajjiżi fil-ħidma 
tal-Aġenzija, inklużi dispożizzjonijiet 
relatati mal-kontribuzzjonijiet finanzjarji u 
mal-persunal. Il-pajjiżi terzi li jieħdu 
sehem fl-Aġenzija għandhom jirrispettaw 
is-sovranità u d-drittijiet sovrani tal-Istati 
Membri kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ftehimiet iridu jkunu legali u jikkonformaw mad-dritt tal-Unjoni inġenerali. Il-pajjiżi terzi li 
jieħdu sehem fl-Aġenzija m'għandhom, fl-ebda każ, jipperikolaw is-sovranità u d-drittijiet 
sovrani tal-Istati Membri.

Emenda 410
Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord Amministrattiv għandu 
jadotta strateġija għar-relazzjonijiet ma’ 
pajjiżi terzi jew ma’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali li għalihom l-Aġenzija 
tkun kompetenti. Il-Kummissjoni 
għandha tiżgura li l-Aġenzija topera fil-
mandat tagħha u fi ħdan il-qafas 

imħassar
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istituzzjonali eżistenti billi tikkonkludi 
akkordju ta’ ħidma xieraq mad-Direttur 
tal-Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ACER m’għandhiex mandat politiku. L-istrateġija għar-relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali mhix ġustifikata. Il-paragrafi 1 u 2 diġà jifformaw il-qafas 
meħtieġ permezz tal-ftehimiet ta' kooperazzjoni.

Emenda 411
Miroslav Poche, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Patrizia Toia, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin, Jeppe Kofod, Dan Nica

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-Kummissjoni tqis li l-
kontinwazzjoni tal-Aġenzija ma tkunx 
ġustifikata aktar fir-rigward tal-għanijiet, 
tal-mandat u tal-kompiti assenjati lilha, 
tista’ tipproponi li dan ir-Regolament jiġi 
emendat skont dan jew jitħassar.

2. Meta l-Kummissjoni tqis li l-
kontinwazzjoni tal-Aġenzija ma tkunx 
ġustifikata aktar fir-rigward tal-għanijiet, 
tal-mandat u tal-kompiti assenjati lilha, 
għandha tikkonsulta mal-Bord ta' 
Regolaturi. Il-Bord ta' Regolaturi għandu 
joħroġ opinjoni dwar ir-rwoli futuri tal-
Aġenzija fi żmien 12-il xahar minn meta 
jirċievi t-talba tal-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni, filwaqt li tqis kif xieraq l-
opinjoni tal-Bord ta' Regolaturi, tista’ 
tipproponi li dan ir-Regolament jiġi 
emendat skont dan jew jitħassar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe tibdil fir-rwoli futuri tal-Aġenzija jenħtieġ li jiġi diskuss mill-Bord ta' Regolaturi, 
li għandu joħroġ opinjoni dwar l-operazzjoni futura tal-Aġenzija.

Emenda 412
András Gyürk
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Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-Kummissjoni tqis li l-
kontinwazzjoni tal-Aġenzija ma tkunx 
ġustifikata aktar fir-rigward tal-għanijiet, 
tal-mandat u tal-kompiti assenjati lilha, 
tista’ tipproponi li dan ir-Regolament jiġi 
emendat skont dan jew jitħassar.

2. Meta l-Kummissjoni, wara li tkun 
ikkonsultat lill-Awtoritajiet Regolatorji 
Nazzjonali, tqis li l-kontinwazzjoni tal-
Aġenzija ma tkunx ġustifikata aktar fir-
rigward tal-għanijiet, tal-mandat u tal-
kompiti assenjati lilha, tista’ tipproponi li 
dan ir-Regolament jiġi emendat skont dan 
jew jitħassar.

Or. en
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