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Il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-

dritt fl-Istati Membri 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 3a 

 Panel ta' esperti indipendenti 

  1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 

panel ta' esperti indipendenti ("il-

Panel"). Il-Panel għandu jkun magħmul 

minn esperti indipendenti fl-oqsma tad-

dritt kostituzzjonali u ta' kwistjonijiet 

finanzjarji u baġitarji. Għandu jinħatar 

espert wieħed mill-parlament nazzjonali 

ta' kull Stat Membru u għandhom 

jinħatru għaxar esperti mill-Parlament 

Ewropew. Il-Panel għandu jkun kompost 

b'tali mod li jiżgura l-bilanċ bejn il-

ġeneri. 

 Kull meta jkun xieraq, rappreżentanti ta' 

organizzazzjonijiet u netwerks rilevanti, 

bħall-Federazzjoni Ewropea tal-

Akkademji għax-Xjenzi u l-Istudji 

Umanistiċi, in-Netwerk Ewropew tal-

Istituzzjonijiet Nazzjonali għad-Drittijiet 

tal-Bniedem, il-korpi tal-Kunsill tal-

Ewropa, il-Kummissjoni Ewropea għall-

Effikaċja tal-Ġustizzja, il-Kunsill tal-

Għaqdiet Ewropej tal-Avukati, in-Netwerk 

tal-Ġustizzja fit-Taxxa, in-Nazzjonijiet 

Uniti, l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u 

għall-Kooperazzjoni fl-Ewropa u l-

Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-

Iżvilupp Ekonomiċi, jistgħu jiġu 

mistiedna bħala osservaturi għall-Panel 

f'konformità mar-regoli ta' proċedura 
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msemmija fil-paragrafu 6. 

 2. Il-kompiti konsultattivi tal-Panel 

għandu jkollhom bħala objettiv li jassisti 

lill-Kummissjoni fl-identifikazzjoni tan-

nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-

istat tad-dritt fi Stat Membru li jaffettwaw 

jew jirriskjaw li jaffettwaw il-prinċipji tal-

ġestjoni finanzjarja tajba u l-protezzjoni 

tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Il-

Panel għandu jevalwa s-sitwazzjoni fl-

Istati Membri kollha kull sena abbażi ta' 

kriterji kwantitattivi u kwalitattivi u ta' 

informazzjoni, filwaqt li jqis b'mod xieraq 

l-informazzjoni u l-gwida msemmija fl-

Artikolu 5(2). 

 3. Id-dibattitu ta' segwitu annwali dwar il-

valutazzjoni tal-Panel għandu jitwettaq 

mill-Parlament Ewropew flimkien mal-

parlamenti nazzjonali. 

 4. Bħala parti mill-kompitu konsultattiv 

tiegħu u b'kont meħud tal-eżitu tal-

kunsiderazzjonijiet skont il-paragrafu 2, 

il-Panel jista' jesprimi opinjoni dwar 

nuqqas ġeneralizzat fir-rigward tal-istat 

tad-dritt fi Stat Membru. Meta jesprimi 

opinjoni, il-Panel għandu jagħmel ħiltu 

biex jilħaq kunsens. Jekk ma jkunx jista' 

jintlaħaq tali kunsens, il-Panel għandu 

jesprimi l-opinjoni tiegħu b'maġġoranza 

sempliċi tal-membri tiegħu. 

 5. Meta tadotta atti ta' implimentazzjoni 

skont l-Artikolu 5(6) u l-Artikolu 6(2), il-

Kummissjoni għandha tqis kwalunkwe 

opinjoni rilevanti espressa mill-Panel 

f'konformità mal-paragrafu 4 ta' dan l-

Artikolu. 

 6. Il-Panel għandu jaħtar il-president 

tiegħu minn fost il-membri tiegħu. Il-

Panel għandu jistabbilixxi r-regoli ta' 

proċedura tiegħu. 

Or. en 

 


