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Emenda 1

Proposta għal Regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-użu ta' dan l-istrument jenħtieġ li 
jkun suġġett għal monitoraġġ strett u 
aġġornamenti regolari mogħtija lill-
Parlament Ewropew fir-rigward tal-
attivitajiet iffinanzjati fl-ambitu ta' dawn 
id-dispożizzjonijiet. Jenħtieġ li jkun 
innutat li l-perjodu kemm idum dan l-
istrument huwa rigorożament limitat 
għat-tmiem tal-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali attwali, li mbagħad il-
Kummissjoni jenħtieġ li tagħmel 
evalwazzjoni interdixxiplinari vera u 
proprja tal-azzjonijiet iffinanzjati skont 
id-dispożizzjonijiet dwar it-tisħiħ tal-
kapaċitajiet għas-sigurtà u l-iżvilupp 
("CBSD") stabbiliti fl-ambitu ta' dan ir-
Regolament u tal-istrumenti rilevanti 
użati mill-Istati Membri għall-
finanzjament tas-CBSD. Din l-
evalwazzjoni jenħtieġ li tivvaluta l-
koerenza tal-azzjonijiet CBSD iffinanzjati 
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mill-Unjoni u mill-Istati Membri tagħha 
mal-Istrateġija Globali tal-UE u mal-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti. Kwalunkwe strument 
futur maħluq biex jittratta n-ness bejn is-
sigurtà u l-iżvilupp jenħtieġ li jissejjes fuq 
il-konklużjonijiet ta' din l-evalwazzjoni, 
jittieħed biss wara konsultazzjoni 
pubblika li tinkludi lil bosta partijiet 
ikkonċernati u tittratta diversi temi kif 
ukoll jenħtieġ li jiffaċilita l-kooperazzjoni 
ċivili bejn l-Unjoni, l-istrutturi pubbliċi 
jew intergovernattivi lokali u reġjonali kif 
ukoll l-NGOs bil-għan li jingħata appoġġ 
lill-pajjiżi terzi.
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Proposta għal Regolament
Artikolu 1a (ġdid)
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Artikolu 1a
L-assistenza li taqa' fl-ambitu tal-
Artikolu 3a għandha tkun iffinanzjata 
permezz tar-riassenjazzjoni fl-
Intestatura IV tal-baġit ġenerali tal-
Unjoni tal-qafas finanzjarju 
pluriennali 2014-2020 mingħajr ma 
jkunu mobilizzati riżorsi addizzjonali. Tali 
riassenjazzjoni għandha teskludi l-użu 
tal-approprjazzjonijiet allokati għall-
miżuri fl-ambitu tar-Regolament (UE) 
Nru 233/2014 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill1a.
__________________
1a Regolament (UE) Nru 233/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi strument 
ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-
iżvilupp għall-perjodu 2014-2020.


