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Kundizzjonijiet armonizzati għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-

kostruzzjoni ***II 

Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' Jannar 2011 dwar il-pożizzjoni 

tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta’ Regolament tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill li jistabbilixxi kondizzjonijiet armonizzati għall-kummerċjalizzazzjoni tal-

prodotti għall-bini u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE (10753/3/2010 – C7-

0267/2010 – 2008/0098(COD)) 

 

(Proċedura leġislattiva ordinarja: it-tieni qari) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari (10753/3/2010 – C7-0267/2010), 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

(COM(2008)0311) u l-proposta emendata (COM(2009)0579), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) tat-Trattat KE, skont liema artikolu l-Kummissjoni 

ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0203/2008]), 

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill bit-

titolu "Konsegwenzi tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona dwar il-proċeduri 

interistituzzjonali ta' teħid ta' deċiżjonijiet li għaddejjin bħalissa" (COM(2009)0665), 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari1, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-25 ta’ Frar 

20092, 

– wara li kkunsidra l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tat-8ta' 

Diċembru 2010, li japprova l-pożizzjoni adottata mill-Parlament Ewropew fit-tieni qari, 

skont l-Artikolu 294(8)(a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 66 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-

Ħarsien tal-Konsumatur (A7-0343/2010), 

1. Jadotta l-pożizzjoni fit-tieni qari li tidher hawn taħt; 

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-

Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali. 

                                                 
1 ĠU C 184 E, 8.7.2010, p. 441. 
2 ĠU C 218, 11.9.2009, p.15. 



P7_TC2-COD(2008)0098 

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fit-18 ta' Jannar 2011 bil-ħsieb 

tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru .../2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 

jistabbilixxi kondizzjonijiet armonizzati għall-kumerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-bini 

u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE 

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel ma' l-

att leġislattiv finali, r-Regolament (UE) Nru 305/2011.) 

 


