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Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Sabiex ikomplu jiżviluppaw 
implimentazzjoni koordinata u armonizzata 
tal-Fondi tal-Unjoni implimentati taħt 
ġestjoni kondiviża, jiġifieri l-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
("FEŻR"), il-Fond Soċjali Ewropew Plus 
("FSE+"), il-Fond ta' Koeżjoni, miżuri 
ffinanzjati taħt ġestjoni kondiviża fil-Fond 
Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-
Sajd ("FEMS"), il-Fond għall-Ażil u l-
Migrazzjoni (Asylum and Migration 
Fund, "AMIF"), il-Fond għas-Sigurtà 
Interna (Internal Security Fund, "ISF") u 
l-Istrument għall-Ġestjoni Integrata tal-
Fruntieri u tal-Viżi ("BMVI"), jenħtieġ li 
jiġu stabbiliti regoli finanzjarji bbażati fuq 
l-Artikolu 322 TFUE għal dawn il-Fondi 
kollha ("il-Fondi"), li jispeċifikaw biċ-ċar 
il-kamp ta' applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet rilevanti. Barra minn 
hekk, jenħtieġ li d-dispożizzjonijiet komuni 
bbażati fuq l-Artikolu 177 TFUE jiġu 
stabbiliti biex ikopru r-regoli speċifiċi tal-
politika għall-FEŻR, għall-FSE+, għall-
Fond ta' Koeżjoni u għall-FEMS.

(2) Sabiex ikomplu jiżviluppaw 
implimentazzjoni koordinata u armonizzata 
tal-Fondi tal-Unjoni implimentati taħt 
ġestjoni kondiviża, jiġifieri l-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
("FEŻR"), il-Fond Soċjali Ewropew Plus 
("FSE+"), il-Fond ta' Koeżjoni, miżuri 
ffinanzjati taħt ġestjoni kondiviża fil-Fond 
Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-
Sajd ("FEMS"), il-Fond għall-Asil u l-
Migrazzjoni ("AMIF"), il-Fond għas-
Sigurtà Interna ("ISF") u l-Istrument għall-
Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri u tal-Viżi 
("BMVI"), jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli 
finanzjarji bbażati fuq l-Artikolu 322 tat-
TFUE għal dawn il-Fondi kollha ("il-
Fondi"), li jispeċifikaw biċ-ċar il-kamp ta' 
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
rilevanti. Barra minn hekk, jenħtieġ li d-
dispożizzjonijiet komuni bbażati fuq l-
Artikolu 177 tat-TFUE jiġu stabbiliti biex 
ikopru r-regoli speċifiċi tal-politika għall-
FEŻR, għall-FSE+, għall-Fond ta' 
Koeżjoni, għall-FEMS u sa punt speċifiku 
għall-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (FAEŻR).
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dispożizzjonijiet komuni għall-
FEŻR, għall-FSE+, għall-Fond ta' 
Koeżjoni u għall-FEMS.

(b) dispożizzjonijiet komuni għall-
FEŻR, għall-FSE+, għall-Fond ta' 
Koeżjoni u għall-FEMS, u għall-FAEŻR 
kif preskritt fil-punt 1a (ġdid) ta' dan l-
Artikolu.
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1a (ġdid)
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1 a. It-Titolu I, Kapitolu I – Artikolu 2 
– paragrafu 4a, il-Kapitolu II – 
Artikolu 5, it-Titolu III, Kapitolu II – 
Artikoli 22 sa 28 u t-Titolu IV – 
Kapitolu III – Artikoli 41 sa 43 għandhom 
japplikaw għall-miżuri ta' għajnuna 
ffinanzjati mill-FAEŻR u t-Titolu I – 
Kapitolu 1 – Artikolu 2 – paragrafi 15 sa 
25, kif ukoll it-Titolu V – Kapitolu II – 
Taqsima II – Artikoli 52 sa 56 għandhom 
japplikaw għall-istrumenti finanzjarji 
previsti fl-Artikolu 74 tar-Regolament 
(UE) .../... [ir-Regolament dwar il-
Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK] u appoġġati 
taħt il-FAEŻR.
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