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Kumitat għall-Affarijiet Legali

(0012/2019)

13.11.2019

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Istitut 
Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (riformulazzjoni)
(COM2019/0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

Skont il-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta Novembru 2001 fuq l-użu aktar strutturat tat-
teknika ta' kitba mill-ġdid tal-atti legali1, grupp ta' ħidma konsultattiv magħmul mis-Servizzi 
Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni għandu jeżamina kull proposta 
għal riformulazzjoni mressqa mill-Kummissjoni.

Annessa, il-Membri jistgħu jsibu l-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv dwar il-proposta 
msemmija fis-suġġett.

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali għandu jagħti l-fehma tiegħu dwar din l-opinjoni waqt il-
laqgħa tiegħu tat-02.12.2019.

Anness

1 ĠU C 77, 28.3.2002, p. 1.
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Anness

GRUPP TA' ĦIDMA KONSULTATTIV
TAS-SERVIZZI LEGALI

Brussell, is-7 ta' Novembru 2019

OPINJONI

GĦALL-ATTENZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
TAL-KUNSILL
TAL-KUMMISSJONI

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (riformulazzjoni)
COM2019/0331 tal-11.7.2019 – 2019/0151(COD)

Wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 fuq l-użu aktar 
strutturat tat-teknika ta' kitba mill-ġdid tal-atti legali, u b'mod partikulari l-punt 9 tiegħu, il-
Grupp ta' Ħidma Konsultattiv, magħmul mis-Servizzi Legali rispettivi tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, fit-18 u s-26 ta' Settembru 2019 kellu laqgħat 
iddedikati għall-eżami tal-proposta msemmija hawn fuq, imressqa mill-Kummissjoni. 

Waqt dawn il-laqgħat2, b'riżultat tal-eżami tal-proposta għal Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u li twassal għar-riformulazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 294/2008 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2008 li jistabbilixxi l-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija, il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv stabbilixxa, bi qbil komuni, 
dan li ġej.

1. Il-partijiet li ġejjin kellhom jiġu mmarkati b'tipa ta' kulur griż li ġeneralment tintuża sabiex 
jiġu identifikati tibdiliet sostantivi:
– it-tneħħija tat-test sħiħ tal-premessa 6 tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 294/2008;
– fl-Artikolu 6(g), iż-żieda tal-kliem finali "billi jippromwovi l-KICs bħala sħab eċċellenti tal-
innovazzjoni";
– fl-Artikolu 11(3), iż-żieda tal-kliem "qafas ta' sħubija" wara l-kelma "ftehim";
fl-Artikolu 17(5), is-sostituzzjoni tal-kliem "mill-baġit Komunitarju" bil-kliem "permezz ta' xi 
programm ieħor tal-Unjoni";
– fil-punt 2(i) tat-Taqsima 2 tal-Anness I, is-sostituzzjoni tal-kliem "il-politika lingwistika" 
bil-kliem "il-lingwa ta' ħidma";
– fil-punt 1 tat-Taqsima 6 tal-Anness I, it-tħassir tal-kliem "għad-Direttur".

2 Il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv ħadem fuq il-bażi tal-verżjoni Ingliża tal-proposta, il-verżjoni lingwistika 
oriġinali tat-test eżaminat.
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2. Fl-Artikolu 11(2), fil-verżjoni INGLIŻA, iż-żieda tal-kelma "Union" kellha tkun 
identifikata bi vleġeġ tal-adattament.
3. Fl-Artikolu 22, id-diċitura eżistenti tal-paragrafu 4 tal-Artikolu 21 tar-Regolament (KE) 
Nru 294/2008, immarkata kompletament b'indikatur ta' "tħassir sostantiv", kellha tinqara kif 
ġej: "Fuq rakkomandazzjoni mill-Kunsill, il-Parlament Ewropew għandu, qabel il-15 ta' April 
tas-sena "N + 2", jagħti kwittanza għas-sena "N" lid-Direttur fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-baġit tal-EIT".

L-eżami tal-proposta b'hekk wassal biex il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv jikkonkludi, bi qbil 
komuni, li l-proposta ma tinkludi ebda tibdil sustanzjali ħlief dawk identifikati bħala tali. Il-
Grupp ta' Ħidma Konsultattiv innota wkoll li, f'dak li jikkonċerna l-kodifikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-atti preċedenti flimkien ma' dan it-tibdil, il-proposta 
tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tal-atti eżistenti, mingħajr tibdil sustanzjali.

F. DREXLER T. BLANCHET L. ROMERO REQUENA

Ġurikonsult Ġurikonsult Direttur Ġenerali


