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ERRATUM
għar-rapport

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli 
dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika 

Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew 
ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li 

jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-
Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Rapporteur: Esther Herranz García
A8-0200/2019

L-Emenda 53 għandha taqra:

Emenda 53

Proposta għal regolament
Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57) Sabiex jiġi żgurat li l-istabbiliment 
tal-miri mill-Istati Membri u li t-tfassil 
tal-interventi huwa xieraq u li 
jimmassimizza l-kontribut tal-objettivi tal-
PAK, huwa meħtieġ li l-istrateġija tal-
Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK tiġi bbażata 
fuq analiżi minn qabel tal-kuntesti lokali 
u valutazzjoni tal-ħtiġijiet b'rabta mal-
objettivi tal-PAK. 

(57)  Huwa importanti wkoll li l-
pjanijiet strateġiċi tal-PAK ikunu jistgħu 
jirriflettu b'mod adegwat il-bidliet fil-
kundizzjonijiet, fl-istrutturi (kemm interni 
kif ukoll esterni) u fis-sitwazzjonijiet tas-
suq tal-Istati Membri u li jistgħu, 
għalhekk, ikunu aġġustati maż-żmien biex 
jirriflettuhom.
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L-Emenda 302 għandha taqra:

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-organizzazzjonijiet tal-produtturi 
fis-settur tal-frott u l-ħaxix u/jew l-
assoċjazzjonijiet tagħhom jistgħu 
jistabbilixxu fond operattiv. Il-fond għandu 
jkun iffinanzjat permezz ta':

1. L-organizzazzjonijiet tal-produtturi 
fis-settur tal-frott u l-ħaxix u/jew l-
assoċjazzjonijiet tagħhom jistgħu 
jistabbilixxu fond operattiv biex 
jiffinanzjaw programmi operattivi 
approvati mill-Istati Membri. Il-fond 
għandu jkun iffinanzjat minn 
kontribuzzjonijiet mill-organizzazzjoni tal-
produtturi nnifisha jew l-assoċjazzjoni tal-
organizzazzjonijiet tal-produtturi u/jew is-
sħab tagħha, flimkien mal-assistenza 
finanzjarja pprovduta skont l-Artikolu 46.

L-Emenda 547 għandha taqra:

Emenda 547

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Mill-ammonti stabbiliti fil-
paragrafu 4a ta’ dan l-Artikolu, mill-
inqas 5 % tal-ammonti stipulati fl-
Anness VII għandhom jiġu riżervati favur 
il-pagament ridistributtiv imsemmi fl-
Artikolu 26.

L-Emenda 706 għandha taqra:

Emenda 706

Proposta għal regolament
Artikolu 138 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa li jiġu adottati l-atti 
delegati msemmija fl-Artikoli 4, 7, 12, 15, 
23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 u 

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati msemmija fl-Artikoli 4, 7, 11, 12, 
28, 32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 83, 94, 
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141 għandha tingħata lill-Kummissjoni 
għal perjodu ta' seba' snin mid-data tad-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. Il-
Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-
rigward tad-delega tas-setgħa mhux aktar 
tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-
perjodu ta' seba' snin. Id-delega ta' setgħa 
għandha tiġi estiża awtomatikament għal 
perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
joġġezzjonaw għal dik l-estensjoni mhux 
aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem 
ta' kull perjodu.

110, 120 u 141 hija mogħtija lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien mhux 
determinat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament. 

L-Emenda 715 għandha taqra:

Emenda 715

Proposta għal regolament
Artikolu 141a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 141a
Rapporti

Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tippreżenta, sa mhux aktar tard mill-
31 ta' Diċembru 2025, rapport dwar l-
impatt li l-PAK kellha fuq ir-reġjuni 
insulari minbarra dawk imsemmija fl-
Artikolu 135. Dak ir-rapport għandu jkun 
akkumpanjat minn proposti għall-emenda 
tal-pjanijiet strateġiċi biex iqisu l-
karatteristiċi partikolari ta' dawk l-oqsma 
u biex itejbu r-riżultati mistennija 
f'konformità mal-objettivi stabbiliti fl-
Artikolu 6(1).

L-aħħar ringiela tat-tabella fl-emenda 716 għandha taqra:

Test propost mill-Kummissjoni

* Il-biċċa l-kbira tal-indikaturi tal-impatt diġà 
huma miġbura permezz ta' mezzi oħrajn (l-
istatistika Ewropea, JRC, EEA...) u jintużaw 
fil-qafas ta' leġiżlazzjoni oħra tal-UE jew 
SDGs. Il-frekwenza tal-ġbir tad-data mhijiex 
dejjem annwali u jista' jkun hemm dewmien ta' 
sentejn/tlieta ** Id-Direttiva dwar l-użu 

* Indikaturi tar-riżultati. Data 
notifikata kull sena mill-Istati Membri 
għall-monitoraġġ tal-progress lejn il-
miri li stabbilixxew fil-pjanijiet tal-
PAK.

* Data nnotifikata kull sena għan-
nefqa ddikjarata tagħhom.

** L-appoġġ lill-Gruppi operattivi 
taħt l-EIP jaqa’ taħt id-
dispożizzjonijiet tal-kooperazzjoni.
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sostenibbli tal-pestiċidi.

Emenda

* Il-biċċa l-kbira tal-indikaturi tal-impatt 
diġà huma miġbura permezz ta' mezzi oħrajn 
(l-istatistika Ewropea, JRC, EEA...) u 
jintużaw fil-qafas ta' leġiżlazzjoni oħra tal-
UE jew SDGs. Il-frekwenza tal-ġbir tad-data 
mhijiex dejjem annwali u jista' jkun hemm 
dewmien ta' sentejn/tlieta  *ª L-indiċi tad-
dakkara se jiġi implimentat wara li tiġi 
stabbilita l-metodoloġija tagħhom mill-
Kummissjoni ** Direttiva dwar l-użu 
sostenibbli tal-pestiċidi.

* Indikaturi tar-riżultati. Data 
notifikata kull sena mill-Istati Membri 
għall-monitoraġġ tal-progress lejn il-
miri li stabbilixxew fil-pjanijiet tal-
PAK. 

* Data nnotifikata kull sena għan-
nefqa ddikjarata tagħhom.

** L-appoġġ lill-Gruppi operattivi 
taħt l-EIP jaqa’ taħt id-
dispożizzjonijiet tal-kooperazzjoni..

(Taffettwa l-verżjonijiet lingwistiċi kollha. Il-korrezzjoni f'AM 302 ma taffettwax il-verżjoni 
IT. Il-korrezzjoni f'AM 715 ma taffettwax il-verżjonijiet CS, DE, EL, ES, ET, FI, FR, HU, IT, 
LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK, u SV.)


