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TESTI ADOTTATI

P8_TA(2017)0375
Sistema ta' spezzjonijiet għall-operazzjoni bla periklu ta' laneċ ro-ro u
bċejjeċ tal-baħar ta' veloċità għolja għall-passiġġieri f'servizz regolari ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' Ottubru 2017 dwar il-proposta
għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar sistema ta' spezzjonijiet għalloperazzjoni bla periklu ta' laneċ ro-ro u bċejjeċ tal-baħar ta' veloċità għolja għallpassiġġieri f'servizz regolari u li temenda d-Direttiva 2009/16/KE u li tħassar idDirettiva tal-Kunsill 1999/35/KE (COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))
(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)
Il-Parlament Ewropew,
–

wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill
(COM(2016)0371),

–

wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 100(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lillParlament (C8-0210/2016),

–

wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea,

–

wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tad19 ta' Ottubru 20161,

–

wara li kkonsulta l-Kumitat tar-Reġjuni

–

wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat(i) responsabbli fis-sens talArtikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant talKunsill, permezz tal-ittra tal-21 ta' Ġunju 2017, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament,
skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–

wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–

wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0165/2017),

1.

Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.

Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-
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proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod
sustanzjali;
3.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lillKunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

P8_TC1-COD(2016)0172
Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari tal-4 ta' Ottubru 2017 bilħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2017/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
dwar sistema ta' spezzjonijiet għall-operazzjoni bla periklu ta’ vapuri ro-ro talpassiġġieri u inġenji ta' veloċità għolja għall-passiġġieri f'servizz regolari u li temenda dDirettiva 2009/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva talKunsill 1999/35/KE
(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel malatt leġiżlattiv finali, Direttiva (UE) 2017/2110.)

