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Zdzisław Krasnodębski 

L-istabbiliment tal-Fond Ewropew għad-Difiża 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Proposta għal regolament 

Premessa 34 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(34) Il-Kummissjoni jenħtieġ tagħmel 

ħilitha biex iżżomm djalogu mal-Istati 

Membri u mal-industrija biex tiżgura s-

suċċess tal-Fond. 

(34) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tagħmel 

ħilitha biex iżżomm djalogu mal-Istati 

Membri, mal-Parlament Ewropew, ma' 

akkademiċi esperti fil-qasam tad-difiża, 

mat-trade unions u mal-industrija biex 

tiżgura s-suċċess tal-Fond. 

Or. en 
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Proposta għal regolament 

Premessa 43a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (43a)ta' reat kriminali  L-entitajiet 

li, f'qorti tal-ġustizzja, ikunu nstabu ħatja 

ta' reati kriminali bħat-tixħim ta' uffiċjal 

jew ksur ta' miżuri restrittivi tal-UE, forst 

reati oħra, jentieġ li ma jkunux eliġibbli 

għal finanzjament. Il-Kummissjoni tista' 

tiddeċiedi li kwalunkwe entità tali, jew 

entità fejn l-uffiċjali eżekuttivi għolja 

jkunu nstabu ħatja, tiġi pprojbita milli 

tapplika għal finanzjament għal perjodu 

ta' mhux inqas minn 36 xahar wara li 

tingħata l-kundanna. Il-Kummissjoni 

għandha żżomm bażi tad-data disponibbli 

għall-pubbliku tal-intrapriżi kollha 

pprojbiti. Meta entità tkun għaddejja 

minn investigazzjoni kredibbli u rilevanti 

dwar reat kriminali, il-Kummissjoni 

għandha tirriserva d-dritt li tistenna l-

eżitu tal-investigazzjoni qabel ma tagħti l-

finanzjament. 

Or. en 
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Proposta għal regolament 

Premessa 43b (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (43b) Jenħtieġ li l-Fond jappoġġja l-

aħjar prattika tal-industrija fil-

governanza korporattiva u fil-prattiki ta' 

akkwist. Dan jenħtieġ li jinkludi l-

possibbiltà għal żvelar anonimu u 

kunfidenzjali ta' informazzjoni protetta, 

permezz ta' hotlines operati minn partijiet 

terzi u bi proċeduri fis-seħħ li jipprevjenu 

r-ritaljazzjoni. Jenħtieġ li l-proċedura tal-

għoti irrifletti dawn l-istandards tal-

governanza korporattiva bil-għan li terfa' 

l-livell tal-istandards korporattivi ta' 

obbligu ta' rendikont fis-settur Ewropew 

tad-difiża. 

Or. en 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – titolu 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7 Etika 7 Etika 

1. Azzjonijiet imwettqa permezz tal-

Fond għandhom ikunu konformi mal-

prinċipji etiċi u l-leġiżlazzjoni nazzjonali, 

tal-Unjoni u internazzjonali rilevanti. 

1. Azzjonijiet imwettqa permezz tal-

Fond għandhom ikunu konformi ma': 

- il-prinċipji etiċi u l-leġiżlazzjoni 

nazzjonali, tal-Unjoni u internazzjonali 

rilevanti, inklużi l-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-

Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet 

tal-Bniedem u l-Protokolli Supplimentari 

tagħha u d-dritt umanitarju 

internazzjonali; 

- materja prima u katina ta' provvista 

etiċi; 

- regoli u inizjattivi kontra l-korruzzjoni u 

l-ħasil tal-flus 

2. Il-proposti għandhom jiġu skrinjati 

b'mod sistematiku biex jiġu identifikati 

dawk l-azzjonijiet li jqajmu kwistjonijiet 

etiċi kumplessi jew serji, ħalli ssirilhom 

valutazzjoni tal-etika. L-iskrinjar u l-

valutazzjonijiet etiċi għandha tagħmilhom 

il-Kummissjoni bl-għajnuna ta' esperti fl-

etika tad-difiża. Il-Kummissjoni għandha 

kemm jista' jkun tiżgura t-trasparenza tal-

proċeduri tal-etika. 

2. Il-proposti għandhom jiġu skrinjati 

ex ante b'mod sistematiku mill-

Kummissjoni biex din tidentifika dawk l-

azzjonijiet li jqajmu kwistjonijiet etiċi 

kumplessi jew serji u, fejn dan ikun 

f'loku, tissottomettihom lill-kumitat għall-

valutazzjoni tal-etika. Il-kumitat tal-etika 

għandu jkun kompost minn esperti fid-

difiża u fl-etika li jkunu marbutin bil-

kunfidenzjalità, identifikati u magħżula 

mill-Kummissjoni. Dawk l-esperti 

għandhom ikunu indipendenti b'mod 

partikolari fir-rigward ta' impriżi 

industrijali rilevanti u għandhom ikunu 

ġejjin minn sfondi differenti, b'mod 

partikolari mis-soċjetà ċivili u mid-dinja 
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akkademika. għandhom jirrappreżentaw 

diversità ta' opinjonijiet fl-oqsma tal-

militar, tat-teknoloġija u tal-protezzjoni 

ċivili, inkluż rigward kwistjonijiet mediċi. 

L-esperti kollha għandhom ikunu 

ċittadini tal-Unjoni u għandhom 

joriġinaw minn firxa wiesgħa kemm jista' 

jkun ta' Stati Membri. Il-Kummissjoni 
għandha tikkunsidra r-

rakkomandazzjonijiet tagħhom biex 

tispeċifika kundizzjonijiet relatati ma' 

kwistjonijiet etiċi fil-programmi ta' ħidma. 

Il-Kummissjoni għandha kemm jista' jkun 

tiżgura t-trasparenza tal-proċeduri tal-etika. 

3. L-entitajiet li jieħdu sehem fl-

azzjoni għandhom jiksbu l-

approvazzjonijiet kollha jew dokumenti 

obbligatorji oħra mingħand il-kumitati tal-

etika lokali u nazzjonali rilevanti jew 

mingħand korpi oħrajn bħall-awtoritajiet 

tal-protezzjoni tad-data, qabel ma jinbdew 

l-attivitajiet rilevanti. Dawn id-dokumenti 

għandhom jinżammu f'fajl u jingħataw lill-

Kummissjoni. 

3. Fejn dan ikun applikabbli, l-

entitajiet li jieħdu sehem fl-azzjoni 

għandhom jiksbu l-approvazzjonijiet kollha 

jew dokumenti obbligatorji oħra mingħand 

il-kumitati tal-etika lokali u nazzjonali 

rilevanti jew mingħand korpi rilevanti 

oħrajn bħall-awtoritajiet tal-protezzjoni 

tad-data, qabel ma jinbdew l-attivitajiet 

rilevanti. Dawn id-dokumenti għandhom 

jinżammu f'fajl u jingħataw lill-

Kummissjoni u lill-kumitat tal-etika. 

4. Meta xieraq, il-Kummissjoni 

għandha twettaq kontrolli tal-etika waqt l-

implimentazzjoni tal-azzjoni. Għal 

kwistjonijiet serji jew kumplessi ta' etika, 

il-Kummissjoni għandha twettaq kontrolli 

bl-għajnuna ta' esperti fl-etika tad-difiża. 

4. Matul l-implimentazzjoni tal-

azzjoni u meta jkun rilevanti, jekk dan 

ikun xieraq, il-Kummissjoni għandha 

twettaq kontrolli tal-etika fuq inizjattiva 

tagħha stess jew fuq talba mill-Parlament 

Ewropew (wara vot b'maġġornaza 

assoluta). matul l-implimentazzjoni tal-

azzjoni ex post wara l-ikkompletar tal-

azzjoni. Għal kwistjonijiet serji jew 

kumplessi ta' etika, il-Kummissjoni 

għandha twettaq kontrolli bl-għajnuna ta' 

esperti tad-difiża tal-kumitat tal-etika. 

5. L-azzjonijiet li mhumiex 

aċċettabbli etikament jistgħu jiġu 

miċħuda jew imwaqqfin fi kwalunkwe 

mument. 

5. Il-Kummisjsoni tista', fi qbil mal-

paragrafi 2 u 4 ta' dan l-Artikolu u mar-

Regolament Finanzjarju, tiċħad, temenda 

jew ittemm l-azzjoni. 

Or. en 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ea) il-kontribut għat-tnaqqis tal-impatt 

ambjentali tal-prodotti tad-difiża, billi 

tipprovdi soluzzjonijiet innovattivi li 

jippermettu l-eliminazzjoni gradwali ta' 

sustanzi li jagħmlu ħsara lill-ambjent, 

fejn dan ikun possibbli; 

Or. en 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 29 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-esperti indipendenti għandhom 

ikunu ċittadini tal-Unjoni identifikati u 

magħżula permezz ta' sejħiet għal 

espressjonijiet tal-interess indirizzati lil 

organizzazzjonijiet rilevanti bħal Ministeri 

għad-Difiża u aġenziji subordinati, istituti 

tar-riċerka, universitajiet, assoċjazzjonijiet 

tan-negozji jew intrapriżi tas-settur tad-

difiża, ħalli tiġi stabbilita lista ta' esperti. 

B'deroga mill-Artikolu [237] tar-

Regolament Finanzjarju, din il-lista ma 

għandhiex issir pubblika. 

2. L-esperti indipendenti għandhom 

ikunu ċittadini tal-Unjoni identifikati u 

magħżula permezz ta' sejħiet għal 

espressjonijiet tal-interess indirizzati lil 

organizzazzjonijiet rilevanti bħal Ministeri 

għad-Difiża u aġenziji subordinati, istituti 

tar-riċerka, organizzazzjonijiet mhux 

governattivi, universitajiet, 

assoċjazzjonijiet tan-negozji jew intrapriżi 

tas-settur tad-difiża, ħalli tiġi stabbilita lista 

ta' esperti li jkollha bilanċ tas-sessi. 

B'deroga mill-Artikolu [237] tar-

Regolament Finanzjarju, din il-lista ma 

għandhiex issir pubblika. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-NGOs attivi fis-settur tad-difiża, bħal dawk li jiddefendu l-interessi tal-persunal militari, 

għandhom ikunu eliġibbli wkoll biex jikkontribwixxu esperti potenzjali. Barra minn hekk, il-

panel ta' esperti għandu jkollu bilanċ tas-sessi biex jirrifletti r-rwol importanti li jaqdu n-nisa 

fl-oqsma tal-paċi u tas-sigurtà. 
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Proposta għal regolament 

Artikolu 34 – paragrafu 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Meta Stat Membru jew impriża jinvokaw 

is-sigurtà nazzjonali bħala raġuni għaż-

żamma ta' informazzjoni mill-OLAF meta 

jkun hemm riskju ta' frodi jew ta' attività 

illegali oħra, it-tħassib dwar is-sigurtà 

nazzjonali għandu jiġi interpretat b'mod 

strett. 

Or. en 
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Proposta għal regolament 

Anness I – parti 2 – paragrafu 2a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Indikatur 5a (ġdid): L-Ewropizzazzjoni 

tat-tagħmir militari: 

 Imkejjel bi: is-sehem finanzjarju u t-tixrid 

ġeografiku ta' proġetti ffinanzjati mill-

Programm f'termini ta' akkwist pubbliku 

jew akkwisti potenzjali Ewropej 

Or. en 

 


