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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni 
bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom).  Il-korrezzjonijiet proposti huma 
suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta ghal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Programm 
Statistiku Komunitarju 2008-2012
(COM(2006)0687 – C6-0427/2006 – 2006/0229(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2006)0687)1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 285 tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0427/2006),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġit, tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, tal-
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, tal-Kumitat għall-Iżvilupp 
Reġjonali, tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali, u tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-
Ġustizzja u l-Intern(A6-0000/2007),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Amenda 1
Artikolu 6, paragafu 1

1. Matul it-tielet sena ta’ l-eżekuzzjoni tal-
programm, il-Kummissjoni għandha tħejji 
rapport intermedju dwar il-progress u 
tippreżentah lill-Kumitat għall-Programm 
Statistiku.

1. Matul it-tielet sena ta’ l-
implimentazzjoni tal-programm, il-
Kummissjoni għandha tħejji rapport 
intermedju dwar il-progress u tippreżentah 
lill-Kumitat għall-Programm Statistiku, u 
lill-Parlament Ewropew. Reviżjoni bħal 
din għandha tinkludi:

  
1 Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU.
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a) jekk ikun jixraq, proposta mill-
Kummissjoni sabiex iċ-ċiklu tal-
produzzjoni tal-Programm Statistiku 
Komunitarju jiġi konformi maċ-ċiklu ta' 
l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew sa l-
2014 u bi qbil ma' kull modifika futura 
tat-Trattat KE;
b) analiżi ta' l-effetti fuq il-kompetittività 
ta' l-SME's b'riżultat tat-tnaqqis propost 
mill-piż amministrattiv, partikolarment 
b'referenza għall-forniment ta' data 
INTRASTAT, propost fil-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni dwar it-tnaqqis tal-piż ta' 
risposta, simplifikazzjoni, u ffissar ta' 
prijoritajiet fil-qasam ta' l-istatistika 
Komunitarja;
c) għandha tingħata attenzjoni speċjali 
bħala parti mir-reviżjoni maħsuba għall-
ħruġ ta' ġabriet ta' data (datasets), 
għodod u metodoloġiji li ser iservu bħala 
l-bażi għall-produzzjoni ta' analiżi li tkun 
imparzjali u oġġettiva ta' l-impatti soċali u 
ekonomiċi ta' oqsma importanti li huma 
fil-bżonn ta' mmoniterjar u reviżjoni 
kontinwi  bħal m'huma l-Perspettivi 
Finanzjarji, l-implimentazzjoni kif jixraq 
tad-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' 
Diċembru 2006 dwar servizzi fis-suq 
intern1, il-Politika Agrikola Komuni u l-
Patt għall-Istabilità u t-Tkabbir;
d) oqsma ġodda ta' politika bħall-
inovazzjoni, l-enerġija, il-migrazzjoni u l-
forniment ta'data fiskali għandhom jiġu 
inkorporati fir-reviżjoni statistika 
maħsuba għall-2010 sabiex tiġi prodotta 
ġabra ta' data li tkun imparzjali u 
oġġettiva li sservi bħala bażi għall-
evalwazzjoni ta' żviluppi fl-oqsma ġodda 
msemmija;
e) il-kondiviżjoni tal-piż finanzjarju bejn 
il-baġits ta' l-UE u l-Istati Membri relatati 
ma' l-implimentazzjoni tal-programm kif 
ukoll il-kapaċitajiet istituzzjonali ta' l-
Istati Membri għandhom jiġu analizzati 
kif jixraq filwaqt li jitqiesu l-interessi ta' l-
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Istati Membri li daħlu fl-Unjoni Ewropea 
bejn l-2004 u l-2007.
_________

1 ĠU L 376, 7.1.2004, p. 36.
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NOTA SPJEGATTIVA

1. SFOND

Il-programm ta' ħames snin propost għall-2008 - 2012 huwa s-seba programm ta' ħidma 
suċċessiv fuq medda medja ta' żmien ippreparat mill-Eurostat. L-għan ta' kull programm kien 
li jipprovdi ħarsa globali lejn l-istrateġiji, il-prijoritajiet u l-pjanijiet ta' ħidma għall-perjodu 
ta’ ppjanar previst. Il-pjan attwali, li jirrigwarda l-2003-2007, tnieda bid-Deċiżjoni 
2367/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2002. Il-programm 
ta’ ħames snin huwa appoġġjat minn programmi annwali li jipprovdu objettivi ta’ ħidma iktar 
dettaljati għal kull sena.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/971 dwar Statistika Komunitarja jitlob il-
preparazzjoni ta' programm statistiku Komunitarju 'li jiddefinixxi l-approċċi, l-oqsma 
prinċipali u l-objettivi ta' l-azzjonijiet previsti għal perjodu li ma jaqbiżx il-ħames snin'.  

Id-deċiżjoni proposta issa hija suġġetta għal kodeċiżjoni skond l-Artikolu 285 tat-Trattat tal-
Komunità Ewropea.

2. IL-PREŻENTAZZJONI TAL-PROGRAMM

In-Nota Spjegattiva tal-proposta tal-Kummissjoni fiha osservazzjonijiet ġenerali dwar il-
programm. Id-dokument huwa organizzat bl-istess mod bħall-programm ta' qabel li ġie 
ppreżentat lill-Parlament u fih erba' elementi:

(a) Memorandum ta' Spjegazzjoni;

Spjega ta' l-isfond tal-proposta attwali;

(b) Att ġudizzjarju

L-elementi essenzjali fi ħdan il-qafas legali;

(c) Anness 1: Approċċi

Il-prijoritajiet u l-mod ta' kif il-Kummissjoni għandha l-ħsieb li timmaniġġja l-
programmi operazzjonali annwali;

(d) Anness II Objettivi u azzjonijiet

Wara taqsima dwar Attivitajiet Statistiċi Trażversali (Cross-sectional Statistical Activities)  
b'appoġġ għall-prijoritajiet ġenerali tal-politiki Komunitarji hemm deskrizzjoni tax-xogħol 
statistiku propost mir-rapport fir-rigward ta' l-20 'titolu' tat-Trattat.  Għal kull 'titolu' l-Anness 

  
1 ĠU L 52, 22.2.1997, p. 1.
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jipprovdi deskrizzjoni tax-xogħol li jrid jitwettaq taħt l-intestatura ta' Qafas Legali, 
Sitwazzjoni Attwali u l-Inizjattivi Prinċipali previsti għall-2008-2012.

(e) Rapport finanzjarju

Din it-taqsima fiha sommarju f'forma ta' tabelli ta' l-aspetti tal-programm u l-allokazzjoni tar-
riżorsi proposta għal kull sena u għal kull tip ta' riżors. Ma dan hemm ukoll test li, forst 
affarijiet oħra, jindirizza l-kwistjoni ta' l-immoniterjar u l-evalwazzjoni, kif ukoll il-miżuri 
kontra l-frodi.

3. Il-kummenti tar-rapporteur

Ir-rapporteur tagħkom b'mod ġenerali jaqbel mal-proposti tal-Kummissjoni. Madanakollu, hu 
jipproponi emendi:

L-Artikolu 3.1 tar-Regolament tal-Kunsill 322/1997 jitlob li l-firxa tal-Programm Statistiku 
Komunitarju ma taqbiżx il-ħames snin. Fil-preżent iċ-ċiklu tal-produzzjoni tal-Programm 
Statistiku Komunitarju ma jsegwix iċ-ċiklu leġiżlattiv la tal-Parlament Ewropew u lanqas tal-
Kummissjoni. Għalhekk qed jiġi propost li bħala parti mir-reviżjoni maħsuba għall-2010 kif 
speċifikat fir-Regolament tal-Kunsill 322/1997 il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposti 
sabiex iż-żewġ ċikli jiġu konformi mill-2014. Il-proposta taqbel max-xewqa tal-Parlament 
Ewropew li ċ-ċiklu leġiżlattiv jiġi konformi maċ-ċiklu baġitarju.

Huwa meħtieġ li jiġi żgurat li l-ġabra ta' data kumplessa prodotta mill-Programm Statistiku 
Komunitarju tibqa' relevanti u koerenti, u li jiġi żgurat li l-burokrazija marbuta mal-ġbir 
tagħha ma ssirx piż amministrattiv, partikolarment għall-SMEs, għaliex dan imur kontra l-
Istrateġija ta' Liżbona u l-intenzjoni ta' tnaqqis ġeneriku ta' 25% tal-burokrazija li dwaru kien 
hemm qbil fost l-Istati Membri. Għalhekk, huwa importanti li l-proposti tal-komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni dwar 'it-tnaqqis tal-piż tar-risposta, is-simplifikazzjoni, u l-iffissar ta' 
prijoritajiet fil-qasam ta' l-istatistika' jiġu implimentati f'waqthom.  Għalhekk qed jiġi propost 
li r-reviżjoni maħsuba għall-2010 tevalwa l-effetti kompetittivi fuq l-SMEs li jirriżultaw mit-
tnaqqis propost mill-piż amministrattiv relatat ma' l-istatistika (COM 2006) 693), 
partikolarment b'referenza għall-forniment ta' data INTRASTAT.

Barra minn hekk, huwa jagħmel l-osservazzjonijiet li ġejjin:

Filwaqt li wieħed iżomm f'moħħu l-intenzjoni li tiġi adottata soluzzjoni għall-impasse
kostituzzjonali sa Ġunju 2009 li dwarha kien hemm qbil fil-Laqgħa Għolja ta' l-UE ta' 
Diċembru 2005 ser ikun meħtieġ li fl-okkażjoni tar-reviżjoni wara tliet snin fl-2010 it-tqassim 
settorjali tal-lista ta' xogħlijiet ('titoli') fl-Anness II jiġi aġġustat għax fil-preżenta dawn huma 
bbażati fuq it-Trattat ta' Nizza.  

NACE 2 ser jieħu post NACE 1 sa l-2008. Madanakollu, mhux ser jiġi adottat b'mod sħiħ 
mill-Awtoritajiet Nazzjonali ta' l-Istatistika qabel l-2011. Il-bżonn li ż-żewġ sistemi jaħdmu 
b'mod parallel ser jitfa' piż baġitarju fuq l-Awtoritajiet Nazzjonali ta' l-Istatistika sakemm
tinkiseb kontabilità statistika koerenti u konsistenti.  It-tħaddim ta' sistemi paralleli ser jiswa 
ħafna flus, partikolarment għal Stati Membri li għadhom kif daħlu.
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Bħala parti mir-reviżjoni fl-2010 il-Kummissjoni għandha tindirizza l-kwistjoni tal-ġabriet ta' 
data, l-għodod u l-metodoloġiji meħtieġa, li ser iservu bħala bażi għall-produzzjoni ta' analiżi 
imparzjali u oġġettiva ta' l-impatti soċali u ekonomiċi ta' oqsma importanti li huma fil-bżonn 
ta' mmoniterjar u reviżjoni kontinwi  bħall-Perspettivi Finanzjarji, l-implimentazzjoni kif 
jixraq tad-Direttiva dwar is-Servizzi u r-riforma tal-Politika Agrikola Komuni.

Ir-reviżjoni ta' l-2010 għandha tagħti analiżi dettaljata tal-kondiviżjoni tal-piż tal-programm 
bejn il-baġit ta' l-UE u l-Istati Membri, partikolarment fil-każ ta' Stati li daħlu riċentament.

Oqsma ġodda ta' politika bħall-inovazzjoni, l-enerġija, il-migrazzjoni u l-forniment ta' data 
fiskali għandhom jiġu inkorporati fir-reviżjoni statistika maħsuba għall-2010 sabiex ikun 
possibbli li tiġi prodotta ġabra ta' data li tkun imparzjali u oġġettiva li sservi bħala bażi għall-
evalwazzjoni ta' żviluppi fl-oqsma ġodda msemmija;


