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Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea
RETTIFIKA

Rettifika għad-Direttiva tal-Kunsill 2002/8/KE tas-27 ta’ Jannar 2003 biex ittejjeb l-aċċess għal ġustizzja
f’tilwimiet bejn il-konfini billi tistabbilixxi regoli komuni minimi konnessi ma’ għajnuna legali għal tilwimiet
bħal dawn
(Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej L 26 tal-31 ta’ Jannar 2003)
(Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 19, Volum 6, p. 90)
Fil-werrej u fit-titolu fil-paġna 90 tad-Direttiva:
minflok:

“ID-DIRETTIVA TAL-KUNSILL 2002/8/KE tas-27 ta’ Jannar 2003 biex ittejjeb l-aċċess għal ġustizzja f’tilwimiet
bejn il-konfini billi tistabbilixxi regoli komuni minimi konnessi ma’ għajnuna legali għal tilwimiet bħal dawn”,

aqra:

“ID-DIRETTIVA TAL-KUNSILL 2003/8/KE tas-27 ta’ Jannar 2003 biex ittejjeb l-aċċess għal ġustizzja f’tilwimiet
bejn il-konfini billi tistabbilixxi regoli komuni minimi konnessi ma’ għajnuna legali għal tilwimiet bħal dawn”.

Rettifika għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 176/2000 ta’ l-24 ta' Jannar 2000 li jemenda r-Regolament (KE)
Nru 1015/94 li jimponi dazju definittiv kontra l-anti-dumping fuq l-importazzjoni ta' sistemi ta' kamera tatteleviżjoni li joriġinaw fil-Ġappun
(Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej L 22 tas-27 ta’ Jannar 2000)
(Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 11, Volum 51, p. 12)
Fil-werrej, fit-titolu fil-paġna 12 u fit-test tar-Regolament kull fejn tinsab il-frażi hawn taħt:
minflok: “dazju definittiv kontra l-anti-dumping”,
aqra:

“dazju anti-dumping definittiv”.

Rettifika għad-Deċiżjoni tal-Kummissoni tas-27 ta' Novembru bil-ħsieb ta' l-adeżjoni tal-Komunità Ewropea malFtehim tal-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa li tikkonċerna l-addozzjoni talpreskrizzjonijet tekniċi uniformi għall-vetturi bir-roti, tagħmir u partijiet liema jistgħu ikunu iffittjati ma'
u/jew ikunu wżati ma' vetturi bir-roti u l-kondizzjonijet reċiproċi ta' l-approvazzjonijiet mogħtija fuq il-bażi
ta' dawn il-preskrizzjonijet (“Ftehim Rivedut ta' l-1958”)
(Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej L 346 tas-17 ta’ Diċembru 1997)
(Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 11, Volum 27, p. 52)
Fil-werrej u fit-titolu fil-paġna 52 tad-Deċiżjoni:
minflok:

“Id-Deċiżjoni tal-Kummissoni tas-27 ta' Novembru bil-ħsieb ta' l-adeżjoni tal-Komunità Ewropea mal-Ftehim
tal-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa li tikkonċerna l-addozzjoni tal-preskrizzjonijet
tekniċi uniformi għall-vetturi bir-roti, tagħmir u partijiet liema jistgħu ikunu iffittjati ma' u/jew ikunu wżati ma'
vetturi bir-roti u l-kondizzjonijet reċiproċi ta' l-approvazzjonijiet mogħtija fuq il-bażi ta' dawn il-preskrizz
jonijet (Ftehim Rivedut ta' l-1958)”,

aqra:

“Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-27 ta' Novembru 1997 bil-għan tal-adeżjoni tal-Komunità Ewropea mal-Ftehim talKummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa li jikkonċerna l-adozzjoni tal-preskrizzjonijet
tekniċi uniformi għall-vetturi bir-roti, tagħmir u partijiet liema jistgħu jkunu ffittjati u/jew ikunu użati ma'
vetturi bir-roti u l-kondizzjonijiet għar-rikonoxximent reċiproku tal-approvazzjonijiet mogħtija fuq il-bażi ta'
dawn il-preskrizzjonijiet (Ftehim Rivedut tal-1958)”.
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