
 

 

P7_TA(2014)0023 

Takografi u leġiżlazzjoni soċjali li tikkonċerna t-trasport bit-triq ***II 

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Jannar 2014 dwar il-pożizzjoni 

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

tal-Kunsill dwar  takografi fit-trasport bit-triq, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill 

(KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq u li jemenda r-

Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-

armonizzazzjoni ta' ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq 

(11532/4/2013 – C7-0410/2013 – 2011/0196(COD)) 

 

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: it-tieni qari) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari (11532/4/2013 – C7-0410/2013), 

– wara li kkunsidra l-opinjonital-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-

7 ta' Diċembru 20111, 

– wara li kkonsulta l-Kumitat tar-Reġjuni , 

– wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari2 dwar  il-proposta tal-Kummissjoni 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2011)0451), 

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

– wara li kkunsidra l-Artikolu 72 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għat-Trasport u t-

Turiżmu (A7-0471/2013), 

1. Japprova l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari; 

2. Jieħu nota tad-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni mehmuża ma' din ir-riżoluzzjoni; 

3. Jinnota li l-att qed jiġi adottat b'konformità mal-pożizzjoni tal-Kunsill; 

4. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jiffirma l-att flimkien mal-President tal-

Kunsill, skont l-Artikolu 297(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea; 

5. Jagħti istruzzjonijiet lis-Segretarju Ġenerali tiegħu sabiex jiffirma l-att wara li jkun 

ivverifika li l-proċeduri ntemmu kif imiss u sabiex, bi qbil mas-Segretarju Ġenerali tal-

Kunsill, jipproċedi għall-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea; 

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

Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali. 

                                                 
1 ĠU C 43, 15.2.2012, p. 79 
2 ĠU C 349 E, 29.11.2013, p. 105. 



 

 

 



 

 

ANNESS GĦAR-RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA 

Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni dwar ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 

 

Sabiex tkun żgurata l-implementazzjoni effettiva u uniformi tal-leġiżlazzjoni dwar il-ħinijiet 

tas-sewqan u l-perijodi ta' mistrieħ, il-Kummissjoni se tissokta timmonitorja mill-qrib l-

implementazzjoni ta' dik il-leġiżlazzjoni, u, fejn ikun neċessarju, tieħu l-inizjattivi xierqa. 

 

 

 

 


