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21.3.2019 A8-0174/124

Emenda 124
David McAllister
f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Rapport A8-0174/2019
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
L-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Evalwazzjoni u rieżami ta' nofs it-terminu
1. Il-Kummissjoni għandha tadotta qafas 
ta' programmazzjoni ġdid għall-IPA 
abbażi tal-evalwazzjoni ta' nofs it-
terminu. Mhux aktar tard mit-
30 ta' Ġunju 2024, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport ta' 
evalwazzjoni ta' nofs it-terminu dwar l-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Ir-
rapport ta' evalwazzjoni ta' nofs it-
terminu għandu jkopri l-perjodu mill-
1 ta' Jannar 2021 sal-
31 ta' Diċembru 2023 u jeżamina l-
kontribut tal-Unjoni biex jintlaħqu l-
objettivi ta' dan ir-Regolament, permezz 
ta' indikaturi li jkejlu r-riżultati miksuba 
u kwalunkwe konstatazzjoni u 
konklużjoni dwar l-impatt ta' dan ir-
Regolament.
Il-Parlament Ewropew jista' jagħti l-
kontribut tiegħu għal din l-evalwazzjoni. 
Il-Kummissjoni u s-SEAE għandhom 
jorganizzaw konsultazzjoni mal-
benefiċjarji u l-partijiet ikkonċernati 
ewlenin, inklużi l-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili. Il-Kummissjoni u s-SEAE 
għandhom jagħtu attenzjoni partikolari 
biex jiżguraw ir-rappreżentanza tal-aktar 
persuni emarġinati.
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Permezz ta' evalwazzjonijiet esterni, il-
Kummissjoni għandha tevalwa wkoll l-
effikaċja tal-programmazzjoni flimkien 
mal-impatt u l-effikaċja tal-azzjonijiet 
tagħha f'kull qasam ta' intervent. Il-
Kummissjoni u s-SEAE għandhom iqisu 
l-proposti u l-fehmiet tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
evalwazzjonijiet esterni indipendenti. L-
evalwazzjoni interim għandha tivvaluta l-
prestazzjoni tal-Unjoni b'rabta mal-miri 
stabbiliti minn dan ir-Regolament.
2. Ir-rapport ta' evalwazzjoni ta' nofs it-
terminu għandu jindirizza wkoll l-
effiċjenza, il-valur miżjud, il-
funzjonament tal-arkitettura ssimplifikata 
u razzjonalizzata tal-finanzjament estern, 
il-koerenza interna u esterna, kif ukoll ir-
rilevanza kontinwa tal-objettivi ta' dan ir-
Regolament, il-komplementarjetà u s-
sinerġiji bejn l-azzjonijiet iffinanzjati, il-
kontribut tal-miżuri għal azzjoni esterna 
konsistenti min-naħa tal-Unjoni u l-grad 
ta' kemm il-pubbliku fil-pajjiżi 
benefiċjarji jkun konxju mill-appoġġ 
finanzjarju tal-Unjoni, jekk ikun il-każ.
3. Ir-rapport ta' evalwazzjoni ta' nofs it-
terminu għandu jsir bl-iskop speċifiku li 
titjieb l-applikazzjoni tal-finanzjament tal-
Unjoni. Għandu jikkontribwixxi għat-
teħid ta' deċiżjonijiet dwar it-tiġdid, il-
modifika jew is-sospensjoni tat-tipi ta' 
azzjonijiet implimentati fl-ambitu ta' dan 
ir-Regolament.
4. Ir-rapport ta' evalwazzjoni ta' nofs it-
terminu għandu jinkludi ukoll 
informazzjoni konsolidata minn rapporti 
annwali rilevanti dwar il-finanzjament 
kollu regolat minn dan ir-Regolament – li 
jinkludi d-dħul assenjat u l-
kontribuzzjonijiet esterni lill-fondi 
fiduċjarji – u jindika t-tqassim tal-infiq 
skont il-pajjiż benefiċjarju, l-użu tal-
istrumenti finanzjarji, l-impenji u l-
pagamenti. 
5. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika 
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l-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet, 
akkumpanjati mill-osservazzjonijiet 
tagħha, lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill u lill-Istati Membri. Ir-riżultati 
għandhom jintużaw fit-tfassil tal-
programmi u fl-allokazzjoni tar-riżorsi.
6. Il-Kummissjoni għandha tinvolvi lill-
partijiet ikkonċernati rilevanti kollha, 
inklużi l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili, fil-proċess ta' evalwazzjoni tal-
finanzjament tal-Unjoni previst f'dan ir-
Regolament, u tista', jekk ikun il-każ, 
twettaq evalwazzjonijiet konġunti mal-
Istati Membri u b'kollaborazzjoni mill-
qrib mal-benefiċjarji.
7. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta r-
rapport ta' evalwazzjoni ta' nofs it-
terminu msemmi f'dan l-Artikolu lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill u, jekk 
ikun il-każ, takkumpanjah bi proposti 
leġiżlattivi li jintroduċu l-emendi li jkun 
hemm bżonn isiru f'dan ir-Regolament.
8. Fi tmiem il-perjodu ta' applikazzjoni ta' 
dan ir-Regolament, iżda mhux aktar tard 
minn tliet snin wara tmiem il-perjodu 
speċifikat fl-Artikolu 1, il-Kummissjoni 
għandha twettaq evalwazzjoni finali tar-
Regolament bl-istess kundizzjonijiet bħal 
fl-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu 
msemmija f'dan l-Artikolu.

Or. en
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21.3.2019 A8-0174/125

Emenda 125
David McAllister
f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Rapport A8-0174/2019
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
L-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 7b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7b
Sospensjoni tal-assistenza

 1. F'konformità mal-Artikolu 14, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta att delegat sabiex temenda l-
Anness I ta' dan ir-Regolament b'tali mod 
li tissospendi l-assistenza tal-Unjoni – jew 
tissospendiha parzjalment – jekk 
benefiċjarju jonqos milli jirrispetta l-
prinċipju tad-demokrazija, l-istat tad-dritt, 
il-governanza tajba, ir-rispett għad-
drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali jew l-istandards tas-
sikurezza nukleari, jew imur kontra l-
impenji meħuda fl-ambitu tal-ftehimiet 
rilevanti konklużi mal-Unjoni jew jonqos 
konsistentement milli josserva xi wieħed 
jew aktar mill-kriterji ta' Copenhagen. Fl-
eventwalità ta' sospensjoni parzjali, 
għandhom ikunu indikati l-programmi li 
għalihom tapplika s-sospensjoni. 
2. F'konformità mal-Artikolu 14, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti delegati biex temenda l-
Anness I u tirrikostitwixxi l-assistenza tal-
Unjoni jekk tasal għall-konklużjoni li r-
raġunijiet li jiġġustifikaw is-sospensjoni 
tal-assistenza ma jkunux japplikaw iżjed. 
3. F'każijiet ta' sospensjoni parzjali, l-
assistenza tal-Unjoni għandha tintuża 
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primarjament biex jingħata appoġġ lill-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-
atturi mhux statali fir-rigward ta' miżuri 
maħsuba biex jiġu promossi d-drittijiet 
tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali u 
b'appoġġ għall-proċessi ta' 
demokratizzazzjoni u djalogu fil-pajjiżi 
sħab. 
4. Il-Kummissjoni għandha tqis ir-
riżoluzzjonijiet rilevanti tal-Parlament 
Ewropew fil-proċess deċiżjonali tagħha. 

Or. en
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21.3.2019 A8-0174/126

Emenda 126
David McAllister
f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Rapport A8-0174/2019
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
L-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 7c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7c
Governanza

Grupp ta' tmexxija orizzontali magħmul 
mis-servizzi rilevanti kollha tal-
Kummissjoni u tas-SEAE u ppresedut 
mill-VP/RGħ jew minn rappreżentant ta' 
dak l-uffiċċju għandu jkun inkarigat mit-
tmexxija, il-koordinazzjoni u l-ġestjoni ta' 
dan l-istrument tul iċ-ċiklu kollu tal-
ġestjoni sabiex jiġu żgurati l-konsistenza, 
l-effiċjenza, it-trasparenza u r-
responsabbiltà tal-finanzjament estern 
kollu tal-Unjoni. Il-koordinazzjoni 
politika globali tal-azzjoni esterna tal-
Unjoni għandha tkun assigurata mill-
VP/RGħ. Tul iċ-ċiklu kollu tal-
programmazzjoni, l-ippjanar u l-
applikazzjoni tal-istrument, il-VP/RGħ u 
s-SEAE għandhom jaħdmu mal-membri 
u s-servizzi rilevanti tal-Kummissjoni – 
identifikati abbażi tan-natura u l-objettivi 
tal-azzjoni prevista – u jagħmlu użu mill-
għarfien espert tagħhom. Il-VP/RGħ, is-
SEAE u l-Kummissjoni għandhom iħejju 
kull proposta għal deċiżjoni skont il-
proċeduri tal-Kummissjoni u 
jippreżentawha għall-adozzjoni. 
Il-Parlament Ewropew għandu jkun 
involut bis-sħiħ fil-fażijiet tat-tfassil, il-
programmazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-istrumenti finanzjarji 
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esterni sabiex jiġi żgurat kontroll politiku, 
skrutinju demokratiku u obbligu ta' 
rendikont f'dak li għandu x'jaqsam mal-
finanzjament tal-Unjoni fil-qasam tal-
azzjoni esterna.

Or. en
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21.3.2019 A8-0174/127

Emenda 127
David McAllister
f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Rapport A8-0174/2019
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
L-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Artikolu 8c

 Adozzjoni ta' miżuri u pjanijiet ta' 
azzjoni 
1. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri 
u pjanijiet ta' azzjoni permezz ta' deċiżjoni 
tal-Kummissjoni f'konformità mar-
Regolament Finanzjarju.
2. Fl-interess tal-konsistenza tal-azzjoni 
esterna tal-Unjoni, il-Kummissjoni 
għandha tqis l-approċċ strateġiku 
rilevanti tal-Kunsill u tal-Parlament 
Ewropew fl-ippjanar u l-applikazzjoni 
sussegwenti ta' tali miżuri u pjanijiet ta' 
azzjoni. 
Il-Kummissjoni għandha tinforma 
immedjatament lill-Parlament Ewropew 
bl-ippjanar ta' miżuri u pjanijiet ta' 
azzjoni skont dan l-Artikolu, kif ukoll bl-
ammonti finanzjarji previsti, u għandha 
tinfurmah ukoll meta tagħmel bidliet jew 
estensjonijiet sostanzjali f'dik l-assistenza. 
Malajr kemm jista' jkun wara l-adozzjoni 
jew il-modifika sostanzjali ta' miżura, u – 
ikun xi jkun – fi żmien xahar, il-
Kummissjoni għandha tinforma lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill u tagħti 
sommarju tan-natura u r-raġunament 
wara l-miżura adottata kif ukoll tat-tul, il-
baġit u l-kuntest tagħha, inkluża l-
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komplementarjetà ta' dik il-miżura ma' 
kwalunkwe assistenza oħra eżistenti u 
ppjanata tal-Unjoni. Għal miżuri ta' 
assistenza eċċezzjonali, il-Kummissjoni 
għandha tindika wkoll jekk, kif u kemm 
se tiżgura l-kontinwità tal-politika 
eżegwita bl-assistenza eċċezzjonali 
permezz ta' assistenza għal żmien medju u 
fit-tul skont dan ir-Regolament. 
3. Qabel ma tadotta miżuri u pjanijiet ta' 
azzjoni mhux ibbażati fuq id-dokumenti 
ta' programmazzjoni f'konformità mal-
Artikolu 8a(2), ħlief għall-każijiet 
imsemmija fl-Artikolu 8a(3) u (4), il-
Kummissjoni għandha tadotta att delegat 
skont l-Artikolu 14 sabiex tissupplimenta 
dan ir-Regolament billi tistabbilixxi l-
objettivi speċifiċi li jridu jintlaħqu, ir-
riżultati mistennija, l-istrumenti li jridu 
jintużaw, l-attivitajiet ewlenin u l-
allokazzjonijiet finanzjarji indikattivi ta' 
tali miżuri u pjanijiet ta' azzjoni. 
4. Fil-livell tal-azzjonijiet għandu jsir 
skrinjar adegwat tad-drittijiet tal-bniedem, 
kif ukoll ta' kwistjonijiet soċjali u 
ambjentali – inkluż dwar l-impatt fuq it-
tibdil fil-klima u l-bijodiversità – 
f'konformità mal-atti leġiżlattivi 
applikabbli tal-Unjoni, inklużi d-
Direttiva 2011/92/UE1a tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-
Kunsill 85/337/KEE1b, u dan għandu 
jinkludi, meta applikabbli, valutazzjoni 
tal-impatt ambjentali għal azzjonijiet 
ambjentalment sensittivi, partikolarment 
infrastrutturi ġodda kbar. 
Barra minn hekk, għandhom isiru 
valutazzjonijiet ex ante tal-impatt 
f'termini soċjali u ta' kwistjonijiet 
marbuta mad-drittijiet tal-bniedem, is-
sessi u x-xogħol, kif ukoll valutazzjoni 
tar-riskju u analiżi tal-kunflitti. 
Jekk ikun rilevanti, fl-eżekuzzjoni tal-
programmi settorjali għandhom jintużaw 
valutazzjonijiet ambjentali strateġiċi kif 
ukoll soċjali u tad-drittijiet tal-bniedem. 
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Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-
involviment tal-partijiet ikkonċernati 
f'dawn il-valutazzjonijiet u aċċess 
pubbliku għar-riżultati tagħhom. 
 __________________ 
1a Id-Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta' Diċembru 2011 dwar l-istima tal-
effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati 
fuq l-ambjent (kodifikazzjoni) (ĠU L 26 
28.1.2012, p. 1). 
1b Id-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-
27 ta' Ġunju 1985 dwar l-istima tal-effetti 
ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-
ambjent (ĠU L 175, 5.07.1985, p. 40). 

Or. en
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21.3.2019 A8-0174/128

Emenda 128
David McAllister
f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Rapport A8-0174/2019
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
L-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati msemmija fl-Artikolu 13 għandha 
tingħata lill-Kummissjoni.

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati msemmija fl-Artikolu 7(3), l-
Artikolu 7a, l-Artikolu 7b (1) u (2), l-
Artikolu 8c(3) u l-Artikoli 13 u 15 hija 
mogħtija lill-Kummissjoni.

Or. en
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21.3.2019 A8-0174/129

Emenda 129
David McAllister
f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Rapport A8-0174/2019
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
L-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA III)
(COM(2018)0465 – C8-0274/2018 – 2018/0247(COD))

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Eks-Repubblika Jugoslava tal-
Maċedonja

Ir-Repubblika tal-Maċedonja ta' Fuq

Or. en


