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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 u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. 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 għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 338/97 dwar il-ħarsien ta' l-ispeċi ta' fawna u flora selvaġġi billi 
jkun regolat il-kummerċ fihom fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija 
lill-Kummissjoni - Adattazzjoni għall-proċedura regolatorja bi skrutinju
(COM(2008)0104 – C6-0087/2006 – 2008/0042(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
(COM(2008)0104),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 175(1) tat-Trattat KE, skond liema 
artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0087/2006),

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' 
l-Ikel (A6-0000/2008),

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

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni 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 (tgħaddi) l-pożizzjoni tal-
Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal Regolament - att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Minħabba raġunijiet ta’ effiċjenza, il-
limiti normali taż-żmien għall-proċedura 
regolatorja bi skrutinju għandhom ikunu 
limitati għall-adozzjoni ta’ mizuri li 
jemendaw l-Anness A sa D skond l-
Artikolu 19(3), sabiex jikkonfromaw ma' 
l-iskadenza għad-dħul fis-seħħ ta' l-
emendi għall-Appendiċijiet għall-
Konvenzjoni adottata fil-laqgħat tal-
Konferenzi tal-Partijiet għall-Konvenzjoni 

imħassra
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u biex jiġi żġurat li jkun hemm onformità 
ma’ l-Artikolu 3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispjegazzjoni għall-bżonn li jitnaqqsu l-limiti ta' żmien normali mhijiex biżżejjed. 

Emenda 2

Proposta għal Regolament - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 – subpunt a
Regolament (KE) Nru 338/97
Artikolu 4 –  paragrafu 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"6. B'konsultazzjoni mal-pajjiżi ta' l-oriġini 
kkonċernati, skond il-proċeduri preskritti 
fl-Artikolu 18(2) u filwaqt li tkun 
ikkunsidrata kull opinjoni mill-Grupp ta' 
Reviżjoni Xjentifika, il-Kummissjoni tista' 
tistabbilixxi restrizzjonijiet ġenerali, jew 
restrizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' 
ċerti pajjiżi ta' oriġini, dwar l-introduzzjoni 
fil-Komunità: 

"6. B'konsultazzjoni mal-pajjiżi ta' l-oriġini 
kkonċernati u filwaqt li tkun ikkunsidrata 
kull opinjoni mill-Grupp ta' Reviżjoni 
Xjentifika, il-Kummissjoni tista' 
tistabbilixxi restrizzjonijiet ġenerali, jew 
restrizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' 
ċerti pajjiżi ta' oriġini, dwar l-introduzzjoni 
fil-Komunità:" 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni għandha tkun allinjata mal-proċedura regolatorja bi skrutinju.

Emenda 3

Proposta għal Regolament - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 – subpunt a a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 338/97
Artikolu 4 –  paragrafu 6 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) f'paragrafu 6, is-subparagrafu 1a li 
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ġej għandu jiddaħħal:
"Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 18(3)."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni għandha tkun allinjata mal-proċedura regolatorja bi skrutinju.

Emenda 4

Proposta għal Regolament - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 – subpunt b
Regolament (KE) Nru 338/97
Artikolu 5 – paragrafu 7 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(b) Kull meta awtorità amministrattiva 
tkun infurmata bil-miżuri msemmijin f'(a), 
din għandha tinforma u tibgħat kummenti 
lill-Kummissjoni li trid, jekk xieraq, 
tirrakkomanda restrizzjonijiet dwar 
esportazzjonijiet ta' l-ispeċi konċernata
skond il-proċedura preskritta fl-
Artikolu 18(2).”

"(b) Kull meta awtorità amministrattiva 
tkun infurmata bil-miżuri msemmijin f'punt 
(a), din għandha tinforma u tibgħat 
kummenti lill-Kummissjoni li trid, jekk 
xieraq, tirrakkomanda restrizzjonijiet dwar 
l-esportazzjoni ta' l-ispeċi kkonċernata.

Dawk il-miżuri, li tfasslu sabiex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ 
dan ir-Regolament billi jżidu miegħu, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju li 
hemm referenza għaliha fl-Artikolu 18 
(3).”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni għandha tkun allinjata mal-proċedura regolatorja bi skrutinju.
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Emenda 5

Proposta għal Regolament - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9 – subpunt (b)
Regolament (KE) Nru 338/97
Artikolu 18 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Għandu jiddaħħal il-paragrafu 4: imħassra 
"4. Meta ssir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-
Artikolu 5a minn (1) sa (4), u l-Artikolu 7 
tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, wara li 
jitqiesu d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 
tagħha. 
Il-limiti ta’ żmien stipulati fl-
Artikolu 5a(3)(c), (4)(b) u (4)(e) tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom ikunu 
ta’ xahar, xahar u xahrejn 
rispettivament.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispjegazzjoni għall-bżonn li jitnaqqsu l-limiti ta' żmien normali mhijiex biżżejjed. 

Emenda 6

Proposta għal Regolament - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 
Regolament (KE) Nru 338/97
Artikolu 19 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha temenda l-
Annessi A sa D ħlief fil-każ ta' emendi 
għall-Anness A li ma jirriżultawx minn 
deċiżjonijiet tal-Konferenza tal-Partijiet 
tal-Konvenzjoni. Dawn il-miżuri, imfassla 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali
ta’ dan ir-Regolament għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 

5. Il-Kummissjoni għandha temenda l-
Annessi A sa D ħlief fil-każ ta' emendi 
għall-Anness A li ma jirriżultawx minn 
deċiżjonijiet tal-Konferenza tal-Partijiet 
tal-Konvenzjoni. Dawn il-miżuri, imfassla 
biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali 
ta’ dan ir-Regolament għandhom jiġu 
adottati bil-proċedura regolatorja bi 
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skrutinju msemmija fl-Artikolu 18(4).” skrutinju msemmija fl-Artikolu 18(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispjegazzjoni għall-bżonn li jitnaqqsu l-limiti ta' żmien normali mhijiex biżżejjed.

Emenda 7

Proposta għal Regolament - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Regolament (KE) Nru 338/97
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Fl-Artikolu 21(3), l-ewwel sentenza 
għandha tinbidel b'dan li ġej:

(11) Fl-Artikolu 21, paragrafu 3 għandu 
jkun emendat kif ġej:

"3. Xahrejn qabel dan ir-Regolament ikun 
implimentat, il-Kummissjoni, skond il-
proċedura preskritta fl-Artikolu 18(2) u 
b'konsultazzjoni mal-Grupp ta' Reviżjoni 
Xjentifika:”

"3. Xahrejn qabel dan ir-Regolament ikun 
implimentat, il-Kummissjoni 
b'konsultazzjoni mal-Grupp ta' Reviżjoni 
Xjentifika:

(a) għandha tivverifika li ma jkun hemm 
ebda ġustifikazzjoni għar-restrizzjonijiet 
dwar l-introduzzjoni fil-Komunità ta' l-
ispeċi elenkati fl-Anness C1 tar-
Regolament (KEE) Nru 3626/82 li 
mhumiex inklużi fl-Anness A ta' dan ir-
Regolament;

(b) għandha tadotta Regolament li jemenda 
l-Anness D f'lista rappreżentattiva ta' speċi 
li jirrispettaw il-kriterji stabbiliti fl-
Artikolu 3 (4) (a).

Dawk il-miżuri, li tfasslu sabiex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jżidu miegħu, għandhom 
jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja 
bi skrutinju li hemm referenza għaliha fl-
Artikolu 18 (3).”

Or. en
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Ġustifikazzjoni
Din id-dispożizzjoni għandha tkun allinjata mal-proċedura regolatorja bi skrutinju.
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