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Emenda mressqa minn Satu Hassi u Carl Schlyter

Emenda 1
Paragrafu 1

1. Jappoġġja bis-saħħa l-proċess ta' Regolamentazzjoni Aħjar bil-għan li jissaħħu l-
effettività, l-effiċjenza, il-koerenza, ir-responsabiltà u t-trasparenza tal-liġi ta' l-UE;
madankollu, jenfasizza li tali proċess jeħtieġ li jkun ibbażat fuq numru ta' 
kundizzjonijiet minn qabel: 

(-i) Regolamentazzjoni Aħjar biex jintlaħaq l-għan ewlieni ta' żvilupp sostenibbli;

(i) sehem sħiħ tal-Parlament Ewropew;

(ii) konsultazzjoni wiesgħa u trasparenti mal-partijiet interessati rilevanti kollha, 
inklużi l-organizzazzjonijiet mhux governattivi;

(iii) tisħiħ tat-trasparenza ġenerali tal-proċess regolatorju, partikolarment billi 
jinfetħu l-laqgħat tal-Kunsill għall-iskrutinju pubbliku meta l-Kunsill ikun qed 
jaġixxi fil-kapaċità leġiżlattiva tiegħu;

(iv) kwalunkwe evalwazzjoni għas-simplifikazzjoni għandha tikkunsidra l-aspetti 
ekonomiċi, soċjali, ambjentali u tas-saħħa fuq l-istess livell u m'għandhiex tkun 
limitata għal kunsiderazzjonijiet fuq żmien qasir;

(v) il-proċess ta' simplifikazzjoni m'għandu taħt l-ebda ċirkostanza jitlob li jitbaxxew 
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l-istandards fil-leġiżlazzjoni attwali;

Or.en

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 2
Paragrafu 1, punt (i)

(i) involviment komplet u konġunt tal-Kunsill, tal-Kummissjoni u tal-Parlament 
Ewropew;

Or.pl

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 3
Paragrafu 1, punt (iii)

(iii) tisħiħ tat-trasparenza ġenerali tal-proċess regolatorju u tar-responsabbiltà tal-korpi 
tal-Komunità għal dak il-proċess; 

Or.pl

Emenda mressqa minn Satu Hassi u Carl Schlyter

Emenda 4
Paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Hu mħasseb bis-sejbiet ta' diversi studji indipendenti li juru li l-linji gwida tal-
Kummissjoni dwar evalwazzjoni ta' l-impatt mhumiex imħarsa bi sħiħ mid-DGs tal-
Kummissjoni, bil-fatt li qed tingħata importanza lill-evalwazzjoni u l-
kwantifikazzjoni ta' l-impatti ekonomiċi għad-dannu ta' l-impatti ambjentali, soċjali 
u internazzjonali,bil-fatt li l-ispejjeż tal-leġiżlazzjoni ingħataw piż ħafna aktar mill-
benefiċċji, u bil-fatt li l-kunsiderazzjonijiet fuq żmien qasir qed jitfu lil dawk għal 
żmien twil; jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li toħloq Bord għall-Evalwazzjoni ta' 
l-Impatt kif ukoll li tistabbilixxi evalwazzjoni esterna tas-sistema ta' l-evalwazzjoni 
ta' l-impatt tal-Kummissjoni, waqt li t-tnejn li huma għandhom jikkontribwixxu biex 
jiżguraw li n-nuqqasijiet persistenti elenkati hawn fuq ikunu finalment megħluba;

Or.en
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Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 5
Paragrafu 4

4. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tiżviluppa, b'koperazzjoni mal-Kunsill u mal-
Parlament Ewropew, riforma istituzzjonali fi ħdan il-Komunità li se tgħin ħalli jiġu 
ffrankati aktar  flus u u li se tiffaċilita l-koperazzjoni ta' l-istituzzjonijiet biex ikun 
aċċertat li jkun hemm regolamentazzjoni aħjar u aktar intelliġenti;

Or.pl

Emenda mressqa minn Miroslav Ouzký

Emenda 6
Paragrafu 5a (ġdid)

5a. Jistieden lill-Kummissjoni biex tqis ir-riżultati ta' l-istudju mitlub mill-Kumitat tal-
Parlament Ewropew dwar l-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel 
dwar il-proċess ta' simplifikazzjoni, "Simplifikazzjoni tal-Politika ta' l-UE dwar l-
Ambjent"1, fil-kumplament tax-xogħol tagħha dwar regolamentazzjoni aħjar.

Or.en

Emenda mressqa minn Miroslav Ouzký

Emenda 7
Artikolu 5 b (ġdid)

5b. Jappoġġja l-konklużjoni li ħarġet mill-istudju "Simplifikazzjoni tal-Politika ta' l-UE 
dwar l-Ambjent" li Evalwazzjonijiet  ta' l-Impatt jista' jkollhom rwol importanti 
ħafna biex jiżguraw regolamentazzjoni aħjar u li l-kwalità ta' wħud minn dawn l-
evalwazzjonijiet hemm bżonn li titjieb. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tiżgura:

− li jkunu allokati ħin u riżorsi finanzjarji adegwati għal dawn l-evalwazzjonijiet;

− li evalwazzjonijiet ta' l-impatt jikkunsidraw aspetti ekonomiċi, soċjali, ambjentali 
u  sanitarji fuq livell ugwali, kemm fuq żmien qasir kif ukoll fuq dak itwal;  

− li evalwazzjonijiet ta' l-impatt jikkunsidraw mhux biss l-ispejjeż tal-miżuri imma 
wkoll l-ispejjeż li jinħolqu meta ma jiġux indirizzati kwistjonijiet ta' ambjent, ta' 
saħħa pubblika jew ta' l-ikel; 

  
1 1P/A/ENVI/ST/2006-45.
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− it-trasparenza u s-sehem tal-partijiet interessati rilevanti kollha; 

− li l-evalwazzjonijiet ta' l-impatt ikunu wiesgħa biżżejjed u jqisu ċ-ċirkustanzi 
nazzjonali differenti fl-Istati Membri.

Jirrikonoxxi li l-Evalwazzjoni ta' l-Impatt jista' jkollha rwol importanti ħafna fil-każ 
ta' proposti ta' emendi mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill bil-possibiltà ta' 
impatti sinifikanti.

Or.en

Emenda mressqa minn Miroslav Ouzký

Emenda 8
Artikolu 5 c (ġdid)

5c. Jistieden lill-Kummissjoni biex tippromwovi aktar skambju ta' informazzjoni dwar l-
aħjar prattiki ta' simplifikazzjoni tal-politika ambjentali ta' l-UE fl-Istati Membri, 
bħal ma huma:

- l-użu tat-Teknoloġija ta' l-Informatika biex jitnaqqas il-piż amministrattiv;
- is-simplifikazzjoni u l-integrazzjoni ta' skemi ta' permessi u liċenzjar, waqt li 

tissalvagwardja l-istandards ambjentali u tas-saħħa;
- is-simplifikazzjoni u l-integrazzjoni tar-rekwiżiti tal-monitoraġġ u ta' rappurtaġġ, 

inkluż metodu ibbażat fuq ir-riskju, waqt li tissalvagwardja t-trasparenza u l-
implimentazzjoni effettiva kif ukoll l-infurzar.

Or.en

Emenda mressqa minn Anders Wijkman

Emenda 9
Paragrafu 6 a (ġdid)

5d. Jinsab konxju tal-fatt li x-xogħol leġiżlattiv fi ħdan l-Unjoni jista' jsir b'mod aktar 
sistematiku; għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex terġa' tqis il-metodi tax-
xogħol tagħha u l-organizzazzjoni tagħha sabiex tkun tista' tindirizza kwistjonijiet 
varji b'mod aktar orizzontali, bl-għan ewlieni li tiżgura aktar koerenza, tibni fuq 
sinerġiji possibbli kif ukoll tevita l-inkonsistenzi.

Or.en


