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Emenda 2
Sahra Wagenknecht

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

1. Iqis li r-rikonoxximent tal-Bank Ċentrali 
Ewropew (BCE) bħala istituzzjoni 
Ewropea jsaħħaħ ir-responsabbilità tal-
Parlament Ewropew, u b'mod partikulari 
tal-kumitat kompetenti tiegħu għall-
affarijiet ekonomiċi u monetarji, bħala l-
istituzzjoni li lilha jrid jagħti kont l-BCE 
għad-deċiżjonijiet tiegħu rigward il-
politika monetarja; iqis li b'mod parallel, li 
l-kontribuzzjoni tal-Parlament għall-ħatra 
tal-membri tal-bord eżekuttiv tal-BCE 
għandha tissaħħaħ; iqis li l-irwol li għandu 
l-BCE fil-ġlieda kontra theddidiet għall-
interessi finanzjarji ta' l-Unjoni Ewropea 
jeħtieġ li twassal għal koperazzjoni mill-
qrib bejn il-kumitati tal-Parlament;

1. Iqis li r-rikonoxximent tal-Bank Ċentrali 
Ewropew (BCE) bħala istituzzjoni 
Ewropea jsaħħaħ ir-responsabbilità tal-
Parlament Ewropew, u b'mod partikulari 
tal-kumitat kompetenti tiegħu għall-
affarijiet ekonomiċi u monetarji, bħala l-
istituzzjoni li lilha jrid jagħti kont l-BCE 
għad-deċiżjonijiet tiegħu rigward il-
politika monetarja; iqis li b'mod parallel, li 
l-kontribuzzjoni tal-Parlament għall-ħatra 
tal-membri tal-bord eżekuttiv tal-BCE 
għandha tissaħħaħ; iqis li l-irwol li għandu 
l-BCE fil-ġlieda kontra theddidiet għall-
interessi finanzjarji ta' l-Unjoni Ewropea 
jeħtieġ li twassal għal koperazzjoni mill-
qrib bejn il-kumitati tal-Parlament; Juri t-
tħassib tiegħu dwar il-fatt li l-inklużjoni 
espliċita ta’ l-istabilità tal-prezzijiet fil-
katalogu ta’ l-għanijiet ta’ l-Unjoni 
(artikolu 2(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea fil-verżjoni tat-Trattat ta’ 
Liżbona) se tagħmilha ferm aktar diffiċli 
fil-ġejjieni sabiex il-Bank Ċentrali 
Ewropew jipprattika politika mmirata lejn 
il-bilanċ soċjali u d-difiża ta' l-impjieg;

Or. de

Emenda 3
Pervenche Berès

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Iqis li r-rikonoxximent tal-Bank Ċentrali 
Ewropew (BCE) bħala istituzzjoni 

1. Iqis li r-rikonoxximent tal-Bank Ċentrali 
Ewropew (BĊE) bħala istituzzjoni 
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Ewropea jsaħħaħ ir-responsabbilità tal-
Parlament Ewropew, u b'mod partikulari 
tal-kumitat kompetenti tiegħu għall-
affarijiet ekonomiċi u monetarji, bħala l-
istituzzjoni li lilha jrid jagħti kont l-BCE
għad-deċiżjonijiet tiegħu rigward il-
politika monetarja; iqis li b'mod parallel, li 
l-kontribuzzjoni tal-Parlament għall-ħatra 
tal-membri tal-bord eżekuttiv tal-BCE
għandha tissaħħaħ; iqis li l-irwol li għandu 
l-BCE fil-ġlieda kontra theddidiet għall-
interessi finanzjarji ta' l-Unjoni Ewropea 
jeħtieġ li twassal għal koperazzjoni mill-
qrib bejn il-kumitati tal-Parlament;

Ewropea u l-modifika tal-kundizzjonijiet 
ta' deliberar fil-Kunsill dwar in-nomina 
tal-membri tal-Bord Eżekuttiv isaħħu r-
responsabbilità tal-Parlament Ewropew, u 
b'mod partikulari tal-kumitat kompetenti 
tiegħu għall-affarijiet ekonomiċi u 
monetarji, bħala l-istituzzjoni li lilha jrid 
jagħti kont il-BĊE għad-deċiżjonijiet 
tiegħu rigward il-politika monetarja; iqis ,
b'mod parallel, li l-kontribuzzjoni tal-
Parlament għall-ħatra tal-membri tal-bord 
eżekuttiv tal-BĊE għandha tissaħħaħ; iqis 
li l-irwol li għandu l-BĊE fil-ġlieda kontra 
theddidiet għall-interessi finanzjarji ta' l-
Unjoni Ewropea jeħtieġ li jwassal għal 
koperazzjoni mill-qrib bejn il-kumitati tal-
Parlament;

Or. fr

Emenda 4
Pervenche Berès

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jifraħ bl-irwol il-ġdid li se jkollu meta 
tiġi modifikata l-kompożizzjoni tal-Kunsill 
Governattiv tal-BĊE;

Or. fr

Emenda 5
Pervenche Berès

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jieħu nota ta' l-għarfien uffiċjali ta' l-
EuroGroup u ta' l-irwol prominenti tiegħu 
fit-tmexxija tal-politika ekonomika taz-

2. Jieħu nota tar-rikonoxximent uffiċjali ta' 
l-EuroGroup u ta' l-irwol prominenti tiegħu 
fit-tmexxija tal-politika ekonomika taz-
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zona ta' l-euro; iqis għalhekk li jeħtieġ li 
tiġi żviluppata l-prattika ta' skambji li 
nbdiet mill-kumitat kompetenti tiegħu 
għall-affarijiet ekonomiċi u monetarji; 
jistaqsi lill-Kummissjoni dwar ir-riżultati li 
din il-bidla tkun timplika f'dawk li huma 
mezzi u analiżi; iqis ukoll li l-ħolqien ta' 
bażi legali li tippermetti l-adozzjoni ta' 
linjigwida ġenerali ta' politika ekonomika 
għaz-zona ta' l-euro għall-Artikolu 136 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-
Unjoni Ewropea (TFUE) u ta' miżuri li 
jsaħħu l-koordinazzjoni u s-sorveljanza 
tad-dixxiplina fiskali ta' l-Istati Membri 
għandha twassal lill-Kummissjoni sabiex 
tuża malajr din il-bażi ġdida biex tieħu 
inizjattiva biex tassoċja bis-sħiħ magħha 
lill-Parlament għad-definizzjoni tal-
proċedura u għall-implimentazzjoni 
tagħha; iqis li l-possibilità ta' 
pożizzjonijiet komuni kif ukoll 
rappreżentanza magħquda taz-zona ta' l-
euro fl-isituzzjonijiet finanzjarji 
internazzjonali għandha twassal b'mod 
parallel biex il-kumitat kompetenti tagħha 
għall-affarijiet ekonomiċi u monetarji 
jkun assoċjat mar-rappreżentanza 
Ewropea;

zona ta' l-euro; iqis għalhekk li jeħtieġ li 
tiġi żviluppata l-prattika ta' skambji li 
nbdiet mill-kumitat kompetenti tiegħu 
għall-affarijiet ekonomiċi u monetarji; 
jistaqsi lill-Eurogroup u lill-Kummissjoni 
dwar ir-riżultati li din il-bidla tkun timplika 
f'dawk li huma mezzi u analiżi; 
jikkunsidra li t-traduzzjoni baġitarja tar-
rikonoxximent ta' l-EuroGroup għandha 
tiġi eżaminata mill-awtorità tal-baġit;

Or. fr

Emenda 6
Wolf Klinz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jieħu nota ta' l-għarfien uffiċjali ta' l-
EuroGroup u ta' l-irwol prominenti tiegħu 
fit-tmexxija tal-politika ekonomika taz-
zona ta' l-euro; iqis għalhekk li jeħtieġ li 
tiġi żviluppata l-prattika ta' skambji li 
nbdiet mill-kumitat kompetenti tiegħu 
għall-affarijiet ekonomiċi u monetarji; 
jistaqsi lill-Kummissjoni dwar ir-riżultati li 

2. Jieħu nota tar-rikonoxximent uffiċjali ta' 
l-EuroGroup u ta' l-irwol prominenti tiegħu 
fit-tmexxija tal-politika ekonomika taz-
zona ta' l-euro; iqis għalhekk li jeħtieġ li 
tiġi żviluppata l-prattika ta' skambji li 
nbdiet mill-kumitat kompetenti tiegħu 
għall-affarijiet ekonomiċi u monetarji; 
jistaqsi lill-Kummissjoni dwar ir-riżultati li 
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din il-bidla tkun timplika f'dawk li huma 
mezzi u analiżi; iqis ukoll li l-ħolqien ta' 
bażi legali li tippermetti l-adozzjoni ta' 
linjigwida ġenerali ta' politika ekonomika 
għaz-zona ta' l-euro għall-Artikolu 136 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni 
Ewropea (TFUE) u ta' miżuri li jsaħħu l-
koordinazzjoni u s-sorveljanza tad-
dixxiplina fiskali ta' l-Istati Membri 
għandha twassal lill-Kummissjoni sabiex 
tuża malajr din il-bażi ġdida biex tieħu 
inizjattiva biex tassoċja bis-sħiħ magħha 
lill-Parlament għad-definizzjoni tal-
proċedura u għall-implimentazzjoni 
tagħha; iqis li l-possibilità ta' pożizzjonijiet 
komuni kif ukoll rappreżentanza magħquda 
taz-zona ta' l-euro fl-isituzzjonijiet 
finanzjarji internazzjonali għandha twassal 
b'mod parallel biex il-kumitat kompetenti 
tagħha għall-affarijiet ekonomiċi u 
monetarji jkun assoċjat mar-
rappreżentanza Ewropea;

din il-bidla tkun timplika f'dawk li huma 
mezzi u analiżi; iqis ukoll li l-ħolqien ta' 
bażi legali li tippermetti l-adozzjoni ta' 
linjigwida ġenerali ta' politika ekonomika 
għaz-zona ta' l-euro għall-Artikolu 136 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni 
Ewropea (TFUE) u ta' miżuri li jsaħħu l-
koordinazzjoni u s-sorveljanza tad-
dixxiplina fiskali ta' l-Istati Membri 
għandha twassal lill-Kummissjoni sabiex 
tuża malajr din il-bażi ġdida biex tieħu 
inizjattiva biex tassoċja bis-sħiħ magħha 
lill-Parlament għad-definizzjoni tal-
proċedura u għall-implimentazzjoni 
tagħha; iqis li l-possibilità ta' pożizzjonijiet 
komuni kif ukoll rappreżentanza magħquda 
taz-zona ta' l-euro fl-isituzzjonijiet 
finanzjarji internazzjonali għandha twassal 
b'mod parallel biex Membri tal-kumitat
kompetenti tagħha għall-affarijiet 
ekonomiċi u monetarji minn pajjiż ta' l-
EuroGroup jipparteċipaw f'dik ir-
rappreżentanza Ewropea;

Or. en

Emenda 7
Pervenche Berès

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Iqis li l-ħolqien ta' bażi legali li 
tippermetti l-adozzjoni ta' linjigwida 
ġenerali dwar il-politika ekonomika għaz-
zona ta' l-euro skond l-Artikolu 136 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni 
Ewropea (TFUE) u ta' miżuri li jsaħħu l-
koordinazzjoni u s-sorveljanza tad-
dixxiplina fiskali ta' l-Istati Membri 
għandu jwassal lill-Kummissjoni sabiex 
tuża malajr din il-bażi ġdida biex tieħu 
inizjattiva biex il-Parlament jiġi assoċjat 
kompletament mad-definizzjoni tal-
proċedura u l-implimentazzjoni tagħha; 
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Or. fr

Emenda 8
Pervenche Berès

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2b. Iqis li l-possibilità ta' pożizzjonijiet 
komuni kif ukoll ta' rappreżentanza 
magħquda taz-zona ta' l-euro fl-
isituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali 
għandha tiġi implimentata bla dewmien u 
b'mod parallel għandha twassal biex il-
kumitat kompetenti tagħha għall-affarijiet 
ekonomiċi u monetarji jkun assoċjat mar-
rappreżentanza Ewropea;

Or. fr

Emenda 9
Pervenche Berès

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2c. Jitlob lill-Kummissjoni biex tieħu 
inizjattiva ta' proposta ta' regolament biex 
tippermetti li l-Parlament Ewropew u l-
Kunsill jadottaw il-modalitajiet tal-
proċedura ta' sorveljanza multilaterali bi 
qbil ma' l-Artikolu 121(6) tat-TFUE;

Or. fr

Emenda 10
Sophia in 't Veld

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jilqa' l-emendi li saru fl-Artikolu 16 
tat-Trattat KE, li sar l-Artikolu 14 tat-
TFUE, rigward is-serviżżi ta' interess 
ekonomiku ġenerali, b'mod partikulari 
rigward il-bażi legali li tippermetti d-
definizzjoni ta' prinċipji u kundizzjonijiet 
li jirregolaw l-għoti ta' dawn is-servizzi, 
kif ukoll l-adozzjoni ta' protokoll dwar is-
servizzi ta' interess ġenerali; jilqa' wkoll l-
introduzzjoni tal-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja li tippermetti li l-Kunsill u l-
Parlament jistabbilixxu prinċipji u 
kundizzjonijiet għall-għoti ta' dawn is-
servizzi; madankollu jqis li dan it-titjib ma 
jnaqqasx mill-ħtieġa li l-Kummissjoni 
tieħu l-inizjatttiva għal direttiva ta' qafas 
f'dan il-qasam;

imħassar

Or. en

Emenda 11
Sahra Wagenknecht

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

4. Jilqa' l-emendi li saru fl-Artikolu 16 tat-
Trattat KE, li sar l-Artikolu 14 tat-TFUE, 
rigward is-serviżżi ta' interess ekonomiku 
ġenerali, b'mod partikulari rigward il-bażi 
legali li tippermetti d-definizzjoni ta' 
prinċipji u kundizzjonijiet li jirregolaw l-
għoti ta' dawn is-servizzi, kif ukoll l-
adozzjoni ta' protokoll dwar is-servizzi ta' 
interess ġenerali; jilqa' wkoll l-
introduzzjoni tal-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja li tippermetti li l-Kunsill u l-
Parlament jistabbilixxu prinċipji u 
kundizzjonijiet għall-għoti ta' dawn is-
servizzi; madankollu jqis li dan it-titjib ma 
jnaqqasx mill-ħtieġa li l-Kummissjoni 
tieħu l-inizjatttiva għal direttiva ta' qafas 

4. Jilqa' l-emendi li saru fl-Artikolu 16 tat-
Trattat KE, li sar l-Artikolu 14 tat-TFUE, 
rigward is-serviżżi ta' interess ekonomiku 
ġenerali, b'mod partikulari rigward il-bażi 
legali li tippermetti d-definizzjoni ta' 
prinċipji u kundizzjonijiet li jirregolaw l-
għoti ta' dawn is-servizzi, kif ukoll l-
adozzjoni ta' protokoll dwar is-servizzi ta' 
interess ġenerali; iqis li, permezz ta’ dan il-
protokoll, il-fatt li s-servizzi ta’ interess 
ġenerali ssemmew għall-ewwel darba fi 
Trattat ta’ l-UE m’għandu bl-ebda mod 
ikollu l-konsegwenza li jitfa' d-dubju fuq 
il-fatt li dawn is-servizzi jinsabu fil-
kompetenza esklussiva ta' l-Istati Membri; 
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f'dan il-qasam;

Or. de

Emenda 12
Wolf Klinz

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jilqa' l-emendi li saru fl-Artikolu 16 tat-
Trattat KE, li sar l-Artikolu 14 tat-TFUE, 
rigward is-serviżżi ta' interess ekonomiku 
ġenerali, b'mod partikulari rigward il-bażi 
legali li tippermetti d-definizzjoni ta' 
prinċipji u kundizzjonijiet li jirregolaw l-
għoti ta' dawn is-servizzi, kif ukoll l-
adozzjoni ta' protokoll dwar is-servizzi ta' 
interess ġenerali; jilqa' wkoll l-
introduzzjoni tal-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja li tippermetti li l-Kunsill u l-
Parlament jistabbilixxu prinċipji u 
kundizzjonijiet għall-għoti ta' dawn is-
servizzi; madankollu jqis li dan it-titjib ma 
jnaqqasx mill-ħtieġa li l-Kummissjoni 
tieħu l-inizjatttiva għal direttiva ta' qafas 
f'dan il-qasam;

4. Jilqa' l-emendi li saru fl-Artikolu 16 tat-
Trattat KE, li sar l-Artikolu 14 tat-TFUE, 
rigward is-servizzi ta' interess ekonomiku 
ġenerali, b'mod partikulari rigward il-bażi 
legali li tippermetti d-definizzjoni ta' 
prinċipji u kundizzjonijiet li jirregolaw l-
għoti ta' dawn is-servizzi, kif ukoll l-
adozzjoni ta' protokoll dwar is-servizzi ta' 
interess ġenerali; jilqa' wkoll l-
introduzzjoni tal-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja li tippermetti li l-Kunsill u l-
Parlament jistabbilixxu prinċipji u 
kundizzjonijiet għall-għoti ta' dawn is-
servizzi; 

Or. en

Emenda 13
Margaritis Schinas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jilqa' l-emendi li saru fl-Artikolu 16 tat-
Trattat KE, li sar l-Artikolu 14 tat-TFUE, 
rigward is-serviżżi ta' interess ekonomiku 
ġenerali, b'mod partikulari rigward il-bażi 
legali li tippermetti d-definizzjoni ta' 

4. Jilqa' l-emendi li saru fl-Artikolu 16 tat-
Trattat KE, li sar l-Artikolu 14 tat-TFUE, 
rigward is-servizzi ta' interess ekonomiku 
ġenerali, b'mod partikulari rigward il-bażi 
legali li tippermetti d-definizzjoni ta' 
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prinċipji u kundizzjonijiet li jirregolaw l-
għoti ta' dawn is-servizzi, kif ukoll l-
adozzjoni ta' protokoll dwar is-servizzi ta' 
interess ġenerali; jilqa' wkoll l-
introduzzjoni tal-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja li tippermetti li l-Kunsill u l-
Parlament jistabbilixxu prinċipji u 
kundizzjonijiet għall-għoti ta' dawn is-
servizzi; madankollu jqis li dan it-titjib ma 
jnaqqasx mill-ħtieġa li l-Kummissjoni 
tieħu l-inizjatttiva għal direttiva ta' qafas 
f'dan il-qasam;

prinċipji u kundizzjonijiet li jirregolaw l-
għoti ta' dawn is-servizzi, kif ukoll l-
adozzjoni ta' protokoll dwar is-servizzi ta' 
interess ġenerali; jilqa' wkoll l-
introduzzjoni tal-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja li tippermetti li l-Kunsill u l-
Parlament jistabbilixxu prinċipji u 
kundizzjonijiet għall-għoti ta' dawn is-
servizzi; 

Or. en

Emenda 14
Pervenche Berès, Anne Ferreira and Ieke van den Burg

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jilqa' l-emendi li saru fl-Artikolu 16 tat-
Trattat KE, li sar l-Artikolu 14 tat-TFUE, 
rigward is-serviżżi ta' interess ekonomiku 
ġenerali, b'mod partikulari rigward il-bażi 
legali li tippermetti d-definizzjoni ta' 
prinċipji u kundizzjonijiet li jirregolaw l-
għoti ta' dawn is-servizzi, kif ukoll l-
adozzjoni ta' protokoll dwar is-servizzi ta' 
interess ġenerali; jilqa' wkoll l-
introduzzjoni tal-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja li tippermetti li l-Kunsill u l-
Parlament jistabbilixxu prinċipji u 
kundizzjonijiet għall-għoti ta' dawn is-
servizzi; madankollu jqis li dan it-titjib ma 
jnaqqasx mill-ħtieġa li l-Kummissjoni 
tieħu l-inizjatttiva għal direttiva ta' qafas 
f'dan il-qasam;

4. Jilqa' l-emendi li saru fl-Artikolu 16 tat-
Trattat KE, li sar l-Artikolu 14 tat-TFUE, 
rigward is-servizzi ta' interess ekonomiku 
ġenerali, b'mod partikulari rigward il-bażi 
legali li tippermetti d-definizzjoni ta' 
prinċipji u kundizzjonijiet li jirregolaw l-
għoti ta' dawn is-servizzi, kif ukoll l-
adozzjoni ta' protokoll dwar is-servizzi ta' 
interess ġenerali; jilqa' wkoll l-
introduzzjoni tal-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja li tippermetti li l-Kunsill u l-
Parlament jistabbilixxu prinċipji u 
kundizzjonijiet għall-għoti ta' dawn is-
servizzi; madankollu jqis li dan it-titjib ma 
jnaqqasx mill-ħtieġa li l-Kummissjoni 
tieħu l-inizjatttiva lejn aktar ċertezza legali 
għas-servizzi pubbliċi li jirrigwardaw l-
affarijiet orizzontali u settorjali f'dan ir-
rigward;

Or. en
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Emenda 15
Sahra Wagenknecht

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5. Jilqa' l-irwol mogħti lill-parlamenti 
nazzjonali fil-kontroll tal-prinċipju ta' 
sussidjarjetà fil-qafas tal-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja; jimpenja ruħu 
sadanittant, fin-nuqqas ta' konsultazzjoni 
speċifika tar-rappreżentanti nazzjonali, li 
kull sena jassoċjahom mad-diskussjonijiet 
tiegħu dwar il-linjigwida ġenerali għall-
politika ekonomika;

5. Jilqa' l-irwol mogħti lill-parlamenti 
nazzjonali fil-kontroll tal-prinċipju ta' 
sussidjarjetà fil-qafas tal-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja; jibqa’ tal-fehma, 
madankollu, li din il-proċedura mhijiex 
suffiċjenti biex tiggarantixxi 
parteċipazzjoni xierqa min-naħa tal-
Parlamenti nazzjonali fil-ġejjieni, b’mod 
partikulari minħabba li l-iskadenzi 
stipulati huma qosra ħafna; jimpenja ruħu 
sadanittant, fin-nuqqas ta' konsultazzjoni 
speċifika tar-rappreżentanti nazzjonali, li 
kull sena jassoċjahom mad-diskussjonijiet 
tiegħu dwar il-linjigwida ġenerali għall-
politika ekonomika;

Or. de

Emenda 16
Daniel Dăianu

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jinnota li l-atti ddelegati li jipprevedi l-
Artikolu 290 tat-TFUE huma adottati fil-
leġiżlazzjoni finanzjarja; jilqa' l-fatt li d-
delegi tal-kompetenzi tal-Kummissjoni 
huma definiti b'mod aktar ċar fejn jolqtu l-
ambitu u t-tul tagħhom; madankollu jiġbed 
l-attenzjoni lejn il-karatteristiċi speċifiċi 
tal-proċedura ta' Lamfalussy, b'mod 
partikulari rigward il-moviment ta' 
informazzjoni bejn l-istituzzjonijiet 
differenti u rigward it-trasparenza tal-
Kummissjoni fit-tfassil ta' miżuri 
leġiżlattivi, u dwar il-ħtieġa li jinżammu 

6. Jinnota li l-atti ddelegati li jipprevedi l-
Artikolu 290 tat-TFUE huma adattati għal-
leġiżlazzjoni finanzjarja; jilqa' l-fatt li d-
delegi tal-kompetenzi tal-Kummissjoni 
huma definiti b'mod aktar ċar fejn jolqtu l-
ambitu u t-tul tagħhom; madankollu jiġbed 
l-attenzjoni lejn il-karatteristiċi speċifiċi 
tal-proċedura ta' Lamfalussy, b'mod 
partikulari rigward il-moviment ta' 
informazzjoni bejn l-istituzzjonijiet 
differenti u rigward it-trasparenza tal-
Kummissjoni fit-tfassil ta' miżuri 
leġiżlattivi, u dwar il-ħtieġa li jinżammu ta' 



PE406.127v01-00 12/14 AM\723775MT.doc

MT

dawn il-karatteristiċi speċifiċi; l-anqas dawn il-karatteristiċi speċifiċi, jekk 
mhux li jiġu żviluppati ulterjurment lejn 
aktar trasparenza, koperazzjoni aħjar fost 
l-istituzzjonijiet varji u sorveljanza aħjar 
fil-livell ta' l-UE;

Or. en

Emenda 17
Pervenche Berès

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Isaqsi lill-Kummissjoni dwar l-
interpretazzjoni li għandha l-intenzjoni li 
tagħti lid-Dikjarazzjoni 39 dwar il-
konsultazzjoni ta' esperti fil-qasam tas-
servizzi finanzjarji, u l-użu li għandha l-
intenzjoni li tagħmel minnha, lil hinn 
mid-dispożizzjonijiet dwar l-atti delegati 
inklużi fit-TFUE;

Or. fr

Emenda 18
Pervenche Berès

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6b. Jistieden lill-Kummissjoni biex, 
sakemm hu possibbli, tutilizza l-Artikolu 
209 tat-TFUE biex tiffavorixxi l-użu tar-
Regolament dwar is-Servizzi Finanzjarji;

Or. fr
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Emenda 19
Pervenche Berès

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6c. Jistieden lill-Kummissjoni biex, bla 
dewmien, tutilizza l-Artikolu 197 il-ġdid 
tat-TFUE biex tieħu inizjattiva dwar il-
koperazzjoni amministrattiva fl-oqsma tal-
fiskalità u s-sorveljanza tas-swieq tas-
servizzi finanzjarji;

Or. fr

Emenda 20
Pervenche Berès

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6 d (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6d. Jistieden lill-Kunsill biex, flimkien 
mal-Parlament Ewropew, tniedi 
riflessjoni dwar l-użu li għandu jsir mid-
dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 127(6) tat-
TFUE, li jippermettilu biex jafda lill-BĊE 
b'missjonijiet speċifiċi relatati "mas-
superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet 
ta' kreditu u ta' istituzzjonijiet finanzjarji 
oħra, bl-eċċezzjoni ta' l-impriżi ta' 
assigurazzjoni";

Or. fr

Emenda 21
Sahra Wagenknecht

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7 a (ġdid)
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Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7a. Iqis li t-tħassir ta’ l-għan ta’ 
kompetittività akbar ta’ l-Unjoni, stipulat 
oriġinarjament fl-Artikolu I-3 tat-Trattat 
li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa 
ma titbigħedx mill-prinċipju bażiku ta’ 
bilanċ soċjali aħjar ta’ l-Unjoni, fost 
fatturi oħra minħabba li fl-istess waqt ġie 
inkluż Protokoll dwar is-suq intern u l-
kompetittività (Protokoll nru 6) li fih 
iddaħħal dan l-għan mill-ġdid, għalkemm 
permezz ta’ fformular ġdid;

Or. de

Emenda 22
Sahra Wagenknecht

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 7 b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

7b. juri b’mod partikulari t-tħassib tiegħu 
dwar il-fatt li l-klawżola attwali ta’ 
flessibilità (Artikolu 308 tat-Trattat KE), 
fil-verżjoni l-ġdida ta’ l-Artikolu 352 tat-
TFUE qed tingħata estensjoni li tmur lil 
hinn mill-qasam tas-suq intern u tinkludi 
l-oqsma politiċi kollha stabbiliti fit-trattati 
u għalhekk ikompli jiddgħajjef il-
prinċipju ta’ l-għoti tal-kompetenzi;   iqis, 
min-naħa l-oħra, li huwa biss pass żgħir 
‘il quddiem li fil-ġejjieni fuq din il-bażi 
jistgħu jiġu adottati biss dispożizzjonijiet 
bl-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew 
u mhux biss wara li dan jiġi kkonsultat 
minn qabel mill-Kunsill; 

Or. de


