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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; 

Or. en 
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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 espertifid-difiża u fl-etika 

identifikati u magħżula mill-

Kummissjoni. Dawk l-esperti għandhom 

ikunu indipendenti b'mod partikolari fir-

rigward tal-impriżi industrijali rilevanti u 

għandhom ikunu ġejjin minn sfondi 

differenti, b'mod partikolari mis-soċjetà 

ċivili u mid-dinja akkademika. L-esperti 

kollha għandhom ikunu ċittadini tal-

Unjoni u għandhom jiġu minn firxa 

wiesgħa kemm jista' jkun ta' Stati 

Membri. 
Il-Kummissjoni għandha tqis ir-

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. 

Or. en 



 

AM\1171571MT.docx  PE631.560v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

6.12.2018 A8-0412/15 

Emenda  15 

Reinhard Bütikofer, Ska Keller 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

L-istabbiliment tal-Fond Ewropew għad-Difiża 

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

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 3 
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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. L-entitajiet li jieħdu sehem fl-

azzjoni għandhom jiksbu l-

approvazzjonijiet kollha jew dokumenti 

obbligatorji oħra mingħand il-kumitati tal-

etika nazzjonali rilevanti jew mingħand 

korpi rilevanti oħrajn bħall-awtoritajiet tal-

protezzjoni tad-data, qabel ma jinbdew l-

attivitajiet rilevanti. Dawk id-dokumenti 

għandhom jinżammu f'fajl u jingħataw lill-

Kummissjoni u lill-kumitat tal-etika. 
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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, il-

Kummissjoni għandha twettaq kontrolli 

tal-etika fuq inizjattiva tagħha stess jew 

fuq talba mill-Parlament Ewropew (wara 

vot b'maġġornaza assoluta). Għal 

kwistjonijiet serji jew kumplessi ta' etika, 

il-Kummissjoni għandha twettaq kontrolli 

bl-għajnuna ta' esperti tal-kumitat tal-

etika. 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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. 
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 2a. Applikant jew subkuntrattur 

involut fl-azzjoni u stabbilit fl-Unjoni jew 

f'pajjiż assoċjat u kkontrollat minn pajjiż 

terz mhux assoċjat jew minn entità ta' 

pajjiż terz mhux assoċjat ma għandux 

ikun eliġibbli għall-finanzjament jekk il-

pajjiż terz ma jkunx iffirma u rratifika t-

Trattat dwar il-Kontroll tal-Armi (ATT). 

Or. en 

 


