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Emenda  1 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 1 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Unjoni għandha tagħmel assistenza 

makrofinanzjarja ta' ammont massimu ta' 

EUR 200 miljun disponibbli għall-Ġordan 

("l-assistenza makrofinanzjarja tal-

Unjoni"), bil-ħsieb li tappoġġa l-

istabbilizzazzjoni ekonomika tal-Ġordan u 

aġenda ta' riforma sostantiva. L-assistenza 

għandha tikkontribwixxi biex tkopri l-

ħtiġijiet tal-Ġordan għall-bilanċ tal-

pagamenti kif inhuma identifikati fil-

programm tal-FMI. 

1. L-Unjoni għandha tagħmel assistenza 

makrofinanzjarja ta' ammont massimu ta' 

EUR 350 miljun disponibbli għall-Ġordan 

("l-assistenza makrofinanzjarja tal-

Unjoni"), bil-ħsieb li tappoġġa l-

istabbilizzazzjoni ekonomika tal-Ġordan u 

aġenda ta' riforma sostantiva. L-assistenza 

għandha tikkontribwixxi biex tkopri l-

ħtiġijiet tal-Ġordan għall-bilanċ tal-

pagamenti kif inhuma identifikati fil-

programm tal-FMI. 

 

Emenda  2 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 3 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni, skont il-proċedura 1. Il-Kummissjoni, skont il-proċedura 



 

 

 PE589.713/ 2 

 MT 

ta' eżami msemmija fl-Artikolu 7(2), 

għandha tiftiehem mal-awtoritajiet tal-

Ġordan dwar politika ekonomika u 

kundizzjonijiet finanzjarji definiti b'mod 

ċar, ikkonċentrati fuq riformi strutturali u 

finanzi pubbliċi sodi, li l-assistenza 

makrofinanzjarja tal-Unjoni għandha tkun 

soġġetta għalihom, dawn il-kundizzjonijiet 

għandhom jiġu stabbiliti f'Memorandum ta' 

Qbil ("il-Memorandum ta' Qbil"). Il-

politika ekonomika u l-kundizzjonijiet 

finanzjarji stabbiliti fil-Memorandum ta' 

Qbil ikunu konsistenti mal-ftehimiet jew 

qbil imsemmija fl-Artikolu 1(3), inklużi l-

programmi ta' aġġustament 

makroekonomiku u ta' riforma strutturali 

implimentati mill-Ġordan, bl-appoġġ tal-

FMI. 

ta' eżami msemmija fl-Artikolu 7(2), 

għandha tiftiehem mal-awtoritajiet tal-

Ġordan dwar politika ekonomika u 

kundizzjonijiet finanzjarji definiti b'mod 

ċar, ikkonċentrati fuq riformi strutturali u 

finanzi pubbliċi sodi, li l-assistenza 

makrofinanzjarja tal-Unjoni għandha tkun 

soġġetta għalihom, li għandhom jinkludu 

qafas għas-sodisfar ta' dawn il-

kundizzjonijiet, li għandhom jiġu stabbiliti 

f'Memorandum ta' Qbil ("il-Memorandum 

ta' Qbil"). Il-politika ekonomika u l-

kundizzjonijiet finanzjarji stabbiliti fil-

Memorandum ta' Qbil ikunu konsistenti 

mal-ftehimiet jew qbil imsemmija fl-

Artikolu 1(3), inklużi l-programmi ta' 

aġġustament makroekonomiku u ta' 

riforma strutturali implimentati mill-

Ġordan, bl-appoġġ tal-FMI. 

 

Emenda  3 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 4 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Fejn il-kundizzjonijiet tal-paragrafu 3 

ma jiġux issodisfati, il-Kummissjoni 

għandha tissospendi jew tħassar 

temporanjament l-iżborż tal-assistenza 

makrofinanzjarja tal-Unjoni. F'tali każijiet, 

hija tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill dwar ir-raġunijiet għal din is-

sospensjoni jew it-tħassir. 

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)     

 

 

 

 

 


