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Emenda 1
Luke Ming Flanagan

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Artikolu 49 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea (TUE) jipprevedi li kull 
stat Ewropew li jirrispetta l-valuri tar-
rispett għad-dinjità tal-bniedem, tal-libertà, 
tad-demokrazija, tal-ugwaljanza, tal-istat 
tad-dritt u tar-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem, inklużi d-drittijiet ta’ persuni li 
jappartjenu għal minoranzi, u li jimpenja 
ruħu li jippromwovi dawn il-valuri, jista’ 
japplika biex isir membru tal-Unjoni. Stat 
Ewropew li jkun applika biex jissieħeb fl-
Unjoni jista’ jsir membru biss meta jiġi 
kkonfermat li jissodisfa l-kriterji ta’ sħubija 
stabbiliti fil-Kunsill Ewropew ta’ 
Copenhagen f’Ġunju 1993 (il-“kriterji ta’ 
Copenhagen”) u dejjem jekk l-Unjoni 
jkollha l-kapaċità li tintegra lill-membru l-
ġdid. Il-kriterji ta’ Copenhagen huma 
relatati mal-istabbiltà tal-istituzzjonijiet li 
jiggarantixxu d-demokrazija, l-istat tad-
dritt, id-drittijiet tal-bniedem u r-rispett 
għal u l-protezzjoni tal-minoranzi, l-
eżistenza ta' ekonomija tas-suq operattiva 
kif ukoll il-kapaċità li jlaħħaq mal-
pressjoni kompetittiva u l-forzi tas-suq fl-
Unjoni, u l-abbiltà li jieħu fuqu mhux biss 
id-drittijiet iżda wkoll l-obbligi stabbiliti 
fit-Trattati, inkluża aderenza mal-għanijiet 
ta’ unjoni politika, ekonomika u monetarja.

(3) L-Artikolu 49 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea (TUE) jipprevedi li kull 
stat Ewropew li jirrispetta l-valuri tar-
rispett għad-dinjità tal-bniedem, tal-libertà, 
tad-demokrazija, tal-ugwaljanza, tal-istat 
tad-dritt u tar-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem, inklużi d-drittijiet ta’ persuni li 
jappartjenu għal minoranzi, u li jimpenja 
ruħu li jippromwovi dawn il-valuri, jista’ 
japplika biex isir membru tal-Unjoni. Stat 
Ewropew li jkun applika biex jissieħeb fl-
Unjoni jista’ jsir membru biss meta jiġi 
kkonfermat li jissodisfa l-kriterji ta’ sħubija 
stabbiliti fil-Kunsill Ewropew ta’ 
Copenhagen f’Ġunju 1993 (il-“kriterji ta’ 
Copenhagen”) u dejjem jekk l-Unjoni 
jkollha l-kapaċità li tintegra lill-membru l-
ġdid. Il-kriterji ta’ Copenhagen huma 
relatati mal-istabbiltà tal-istituzzjonijiet li 
jiggarantixxu d-demokrazija, l-istat tad-
dritt, id-drittijiet tal-bniedem u r-rispett 
għal u l-protezzjoni tal-minoranzi, l-
eżistenza ta' ekonomija tas-suq operattiva 
kif ukoll il-kapaċità li jlaħħaq mal-
pressjoni kompetittiva u l-forzi tas-suq fl-
Unjoni, u l-abbiltà li jieħu fuqu mhux biss 
id-drittijiet iżda wkoll l-obbligi stabbiliti 
fit-Trattati, inkluża aderenza mal-għanijiet 
ta’ unjoni politika, ekonomika u monetarja. 
Jenħtieġ li jiġi nnutat, madankollu, li 
dawn il-kompiti ma jintemmux mal-
adezjoni, u l-pajjiżi li jkunu ġew ammessi 
hekk fl-Unjoni Ewropea u li jonqsu milli 
jżommu dawk il-valuri kif deskritt hawn 
fuq jiġu soġġetti għal ċensura;

Or. en

Emenda 2
Mireille D'Ornano



PE628.369v01-00 4/23 AM\1163780MT.docx

MT

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Artikolu 49 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea (TUE) jipprevedi li kull 
stat Ewropew li jirrispetta l-valuri tar-
rispett għad-dinjità tal-bniedem, tal-libertà, 
tad-demokrazija, tal-ugwaljanza, tal-istat 
tad-dritt u tar-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem, inklużi d-drittijiet ta’ persuni li 
jappartjenu għal minoranzi, u li jimpenja 
ruħu li jippromwovi dawn il-valuri, jista’ 
japplika biex isir membru tal-Unjoni. Stat 
Ewropew li jkun applika biex jissieħeb fl-
Unjoni jista’ jsir membru biss meta jiġi 
kkonfermat li jissodisfa l-kriterji ta’ sħubija 
stabbiliti fil-Kunsill Ewropew ta’ 
Copenhagen f’Ġunju 1993 (il-“kriterji ta’ 
Copenhagen”) u dejjem jekk l-Unjoni 
jkollha l-kapaċità li tintegra lill-membru l-
ġdid. Il-kriterji ta’ Copenhagen huma 
relatati mal-istabbiltà tal-istituzzjonijiet li 
jiggarantixxu d-demokrazija, l-istat tad-
dritt, id-drittijiet tal-bniedem u r-rispett 
għal u l-protezzjoni tal-minoranzi, l-
eżistenza ta' ekonomija tas-suq operattiva 
kif ukoll il-kapaċità li jlaħħaq mal-
pressjoni kompetittiva u l-forzi tas-suq fl-
Unjoni, u l-abbiltà li jieħu fuqu mhux biss 
id-drittijiet iżda wkoll l-obbligi stabbiliti 
fit-Trattati, inkluża aderenza mal-għanijiet 
ta’ unjoni politika, ekonomika u monetarja.

(3) L-Artikolu 49 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea (TUE) jipprevedi li kull 
stat Ewropew li jirrispetta l-valuri tar-
rispett għad-dinjità tal-bniedem, tal-libertà, 
tad-demokrazija, tal-ugwaljanza, tal-istat 
tad-dritt u tar-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem, inklużi d-drittijiet ta’ persuni li 
jappartjenu għal minoranzi, u li jimpenja 
ruħu li jippromwovi dawn il-valuri, jista’ 
japplika biex isir membru tal-Unjoni. Stat 
Ewropew li jkun applika biex jissieħeb fl-
Unjoni jista’ jsir membru biss meta jiġi 
kkonfermat li jissodisfa l-kriterji ta’ sħubija 
stabbiliti fil-Kunsill Ewropew ta’ 
Copenhagen f’Ġunju 1993 (il-“kriterji ta’ 
Copenhagen”) u dejjem jekk l-Unjoni 
jkollha l-kapaċità li tintegra lill-membru l-
ġdid, kundizzjoni essenzjali li fil-passat 
ġiet meqjusa b'mod insuffiċjenti. Il-kriterji 
ta’ Copenhagen huma relatati mal-
istabbiltà tal-istituzzjonijiet li jiggarantixxu 
d-demokrazija, l-istat tad-dritt, id-drittijiet 
tal-bniedem u r-rispett għal u l-protezzjoni 
tal-minoranzi, l-eżistenza ta' ekonomija tas-
suq operattiva kif ukoll il-kapaċità li 
jlaħħaq mal-pressjoni kompetittiva u l-forzi 
tas-suq fl-Unjoni, u l-abbiltà li jieħu fuqu 
mhux biss id-drittijiet iżda wkoll l-obbligi 
stabbiliti fit-Trattati, inkluża aderenza mal-
għanijiet ta’ unjoni politika, ekonomika u 
monetarja.

Or. fr

Emenda 3
Mireille D'Ornano

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-proċess tat-tkabbir huwa mibni (4) Il-proċess tat-tkabbir huwa mibni, 
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fuq kriterji stabbiliti u kundizzjonalità 
ġusta u rigoruża. Kull benefiċjarju jiġi 
vvalutat fuq il-bażi tal-merti proprji tiegħu. 
Il-valutazzjoni tal-progress miksub u l-
identifikazzjoni tan-nuqqasijiet għandhom 
l-għan li jipprovdu inċentivi u gwida lill-
benefiċjarji mniżżlin fl-Anness I biex 
jaħdmu fuq ir-riformi estensivi meħtieġa. 
Sabiex il-prospett ta’ tkabbir isir realtà, l-
impenn sod għall-prinċipju tal-
“fundamentali l-ewwel”15huwa essenzjali. 
Il-progress lejn l-adeżjoni jiddependi fuq 
ir-rispett ta’ kull applikant għall-valuri tal-
Unjoni u l-kapaċità tiegħu li jwettaq ir-
riformi meħtieġa sabiex jallinja s-sistemi 
politiċi, istituzzjonali, legali, 
amministrattivi u ekonomiċi mar-regoli, l-
istandards, il-politiki u l-prattiki fl-Unjoni.

fit-teorija, fuq kriterji stabbiliti u 
kundizzjonalità ġusta u rigoruża, 
għalkemm fil-prattika rriżulta li huwa 
proċess ħafna iktar konfuż u l-konformità 
ma' dawn il-kriterji kienet waħda dgħajfa. 
Kull benefiċjarju jiġi vvalutat fuq il-bażi 
tal-merti proprji tiegħu. Il-valutazzjoni tal-
progress miksub u l-identifikazzjoni tan-
nuqqasijiet għandhom l-għan li jipprovdu 
inċentivi u gwida lill-benefiċjarji mniżżlin 
fl-Anness I biex jaħdmu fuq ir-riformi 
estensivi meħtieġa. Sabiex il-prospett ta’ 
tkabbir isir realtà, l-impenn sod għall-
prinċipju tal-“fundamentali l-ewwel”15

huwa essenzjali. Il-progress lejn l-adeżjoni 
jiddependi fuq ir-rispett ta’ kull applikant 
għall-valuri tal-Unjoni u l-kapaċità tiegħu 
li jwettaq ir-riformi meħtieġa sabiex 
jallinja s-sistemi politiċi, istituzzjonali, 
legali, amministrattivi u ekonomiċi mar-
regoli, l-istandards, il-politiki u l-prattiki fl-
Unjoni.

_________________ _________________

15 L-approċċ tal-“fundamentali l-ewwel” 
jorbot l-istat tad-dritt u d-drittijiet 
fundamentali maż-żewġ oqsma kruċjali l-
oħrajn tal-proċess ta’ adeżjoni: il-
governanza ekonomika — enfasi msaħħa 
fuq l-iżvilupp ekonomiku u kompetittività 
mtejba — u t-tisħiħ tal-istituzzjonijiet 
demokratiċi u r-riforma tal-
amministrazzjoni pubblika.  Kull wieħed 
minn dawn it-tliet prinċipji fundamentali 
huwa ta’ importanza kruċjali għall-proċessi 
ta’ riforma fil-pajjiżi kandidati u kandidati 
potenzjali u jindirizza t-tħassib ewlieni taċ-
ċittadini.

15 L-approċċ tal-“fundamentali l-ewwel” 
jorbot l-istat tad-dritt u d-drittijiet 
fundamentali maż-żewġ oqsma kruċjali l-
oħrajn tal-proċess ta’ adeżjoni: il-
governanza ekonomika — enfasi msaħħa 
fuq l-iżvilupp ekonomiku u kompetittività 
mtejba — u t-tisħiħ tal-istituzzjonijiet 
demokratiċi u r-riforma tal-
amministrazzjoni pubblika. Kull wieħed 
minn dawn it-tliet prinċipji fundamentali 
huwa ta’ importanza kruċjali għall-proċessi 
ta’ riforma fil-pajjiżi kandidati u kandidati 
potenzjali u jindirizza t-tħassib ewlieni taċ-
ċittadini.

Or. fr

Emenda 4
Luke Ming Flanagan

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(5) Il-politika tat-tkabbir tal-Unjoni 
hija investiment fil-paċi, fis-sigurtà u fl-
istabbiltà fl-Ewropa. Din tagħti aktar 
opportunitajiet ekonomiċi u kummerċjali, 
għall-benefiċċju reċiproku tal-Unjoni u tal-
Istati Membri aspiranti. Il-prospett ta’ 
sħubija fl-Unjoni għandu effett 
trasformattiv qawwi, li jintroduċi bidla 
pożittiva demokratika, politika, ekonomika 
u soċjali.

(5) Il-politika tat-tkabbir tal-Unjoni 
hija investiment fil-paċi, fis-sigurtà u fl-
istabbiltà fl-Ewropa. Din tagħti aktar 
opportunitajiet ekonomiċi u kummerċjali, 
għall-benefiċċju reċiproku tal-Unjoni u tal-
Istati Membri aspiranti. Il-prospett ta’ 
sħubija fl-Unjoni għandu effett 
trasformattiv qawwi, li jintroduċi bidla 
pożittiva demokratika, politika, ekonomika 
u soċjetali. Din il-politika tat-tkabbir, 
madankollu, jenħtieġ li hi nnifisha tkun 
soġġetta għal valutazzjoni kontinwa bil-
għan li jiġi żgurat li l-Unjoni ma tikbirx 
wisq malajr wisq, sal-punt fejn issir kważi 
mhux ġestibbli, iżda pjuttost jenħtieġ li 
jkun hemm tkabbir konfinat u sostenibbli;

Or. en

Emenda 5
Mireille D'Ornano

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-politika tat-tkabbir tal-Unjoni 
hija investiment fil-paċi, fis-sigurtà u fl-
istabbiltà fl-Ewropa. Din tagħti aktar 
opportunitajiet ekonomiċi u kummerċjali, 
għall-benefiċċju reċiproku tal-Unjoni u tal-
Istati Membri aspiranti. Il-prospett ta’ 
sħubija fl-Unjoni għandu effett 
trasformattiv qawwi, li jintroduċi bidla 
pożittiva demokratika, politika, ekonomika 
u soċjali.

(5) Il-politika tat-tkabbir tal-Unjoni 
hija investiment fil-paċi, fis-sigurtà u fl-
istabbiltà fl-Ewropa. Din tagħti aktar 
opportunitajiet ekonomiċi u kummerċjali, 
għall-benefiċċju reċiproku tal-Unjoni u tal-
Istati Membri aspiranti. Il-prospett ta’ 
sħubija fl-Unjoni suppost ikollu effett 
trasformattiv qawwi, li jintroduċi bidla 
pożittiva demokratika, politika, ekonomika 
u soċjetali, anki jekk il-fatti 
jikkontradixxu dik it-teorija, kif juri l-
eżempju tat-Turkija.

Or. fr

Emenda 6
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Proposta għal regolament
Premessa 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-politika tat-tkabbir tal-Unjoni 
hija investiment fil-paċi, fis-sigurtà u fl-
istabbiltà fl-Ewropa. Din tagħti aktar 
opportunitajiet ekonomiċi u kummerċjali, 
għall-benefiċċju reċiproku tal-Unjoni u tal-
Istati Membri aspiranti. Il-prospett ta’ 
sħubija fl-Unjoni għandu effett 
trasformattiv qawwi, li jintroduċi bidla 
pożittiva demokratika, politika, ekonomika 
u soċjali.

(5) Il-politika tat-tkabbir tal-Unjoni 
hija investiment fil-paċi, fis-sigurtà u fl-
istabbiltà fl-Ewropa. Din tagħti aktar 
opportunitajiet ekonomiċi u kummerċjali, 
għall-benefiċċju reċiproku tal-Unjoni u tal-
Istati Membri aspiranti. Il-prospett ta’ 
sħubija fl-Unjoni għandu effett 
trasformattiv qawwi, li jintroduċi bidla 
politika, ekonomika u soċjetali.

Or. fr

Emenda 7
Mireille D'Ornano

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Kummissjoni Ewropea affermat 
mill-ġdid il-prospett sod u bbażat fuq il-
mertu tas-sħubija fl-UE għall-Balkani tal-
Punent fil-Komunikazzjoni tagħha 
“Perspettiva kredibbli għat-tkabbir u 
involviment akbar mal-Balkani tal-
Punent”16. Dan huwa messaġġ b’saħħtu ta’ 
inkoraġġiment għall-Balkani tal-Punent 
kollha u sinjal tal-impenn tal-UE għall-
ġejjieni Ewropew tagħhom.

(6) Il-Kummissjoni Ewropea affermat 
mill-ġdid il-prospett sod u bbażat fuq il-
mertu tas-sħubija fl-UE għall-Balkani tal-
Punent fil-Komunikazzjoni tagħha 
“Perspettiva kredibbli għat-tkabbir u 
involviment akbar mal-Balkani tal-
Punent”16. Dan huwa messaġġ b’saħħtu ta’ 
inkoraġġiment għall-Balkani tal-Punent 
kollha u sinjal tal-impenn tal-UE għall-
ġejjieni Ewropew tagħhom, minkejja żieda 
sinifikanti fl-oppożizzjoni pubblika kontra 
tkabbir ġdid f'diversi Stati Membri.

_________________ _________________

16 COM(2018) 65 final jinsab fuq 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/?qid=1528453761095&u
ri=CELEX:52018DC0065

16 COM(2018) 65 final, jinsab fuq:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/?qid=1528453761095&u
ri=CELEX:52018DC0065

Or. fr

Emenda 8
Luke Ming Flanagan
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Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Kummissjoni Ewropea affermat 
mill-ġdid il-prospett sod u bbażat fuq il-
mertu tas-sħubija fl-UE għall-Balkani tal-
Punent fil-Komunikazzjoni tagħha 
“Perspettiva kredibbli għat-tkabbir u 
involviment akbar mal-Balkani tal-
Punent”16. Dan huwa messaġġ b’saħħtu ta’ 
inkoraġġiment għall-Balkani tal-Punent 
kollha u sinjal tal-impenn tal-UE għall-
ġejjieni Ewropew tagħhom.

(6) Il-Kummissjoni Ewropea affermat 
mill-ġdid il-prospett sod u bbażat fuq il-
mertu tas-sħubija fl-UE għall-Balkani tal-
Punent fil-Komunikazzjoni tagħha 
“Perspettiva kredibbli għat-tkabbir u 
involviment akbar tal-UE mal-Balkani tal-
Punent”16. Dan huwa messaġġ b’saħħtu ta’ 
inkoraġġiment għall-Balkani tal-Punent 
kollha u sinjal tal-impenn tal-UE għall-
ġejjieni Ewropew tagħhom. Madankollu, 
dan irid jiġi bbilanċjat mal-kapaċità tal-
UE li tassorbi tali tkabbir.

_________________ _________________

16 COM(2018) 65 final jinsab fuq 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/?qid=1528453761095&u
ri=CELEX:52018DC0065

16 COM(2018) 65 final jinsab fuq 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/MT/TXT/?qid=1528453761095&u
ri=CELEX:52018DC0065

Or. en

Emenda 9
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Jenħtieġ li tiġi pprovduta wkoll 
assistenza f’konformità mal-ftehimiet 
konklużi mill-Unjoni mal-benefiċjarji 
elenkati fl-Anness I. Jenħtieġ li l-
assistenza tkun tiffoka l-aktar fuq l-
għajnuna lill-benefiċjarji elenkati fl-
Anness I biex isaħħu l-istituzzjonijiet 
demokratiċi u l-istat tad-dritt, biex 
jirriformaw l-amministrazzjoni 
ġudizzjarja u pubblika, biex jirrispettaw 
id-drittijiet fundamentali u biex 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn is-sessi, 
it-tolleranza, l-inklużjoni soċjali u n-
nondiskriminazzjoni. Jenħtieġ ukoll li l-

(7) Jenħtieġ li tiġi pprovduta wkoll 
assistenza f'konformità mal-ftehimiet 
konklużi mill-Unjoni mal-benefiċjarji 
elenkati fl-Anness I. Jenħtieġ li l-assistenza 
ssostni l-prinċipji u d-drittijiet ewlenin kif 
definiti fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet 
Soċjali17. Jenħtieġ li l-assistenza tkompli 
tappoġġa l-isforzi tagħhom biex javvanzaw 
fil-kooperazzjoni reġjonali, makroreġjonali 
u transfruntiera kif ukoll fl-iżvilupp 
territorjali, inkluż permezz tal-
implimentazzjoni tal-istrateġiji 
makroreġjonali tal-UE. Jenħtieġ ukoll li 
ssaħħaħ l-iżvilupp soċjali u ekonomiku u l-
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assistenza ssostni l-prinċipji u d-drittijiet 
ewlenin kif definiti fil-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali17. Jenħtieġ li l-
assistenza tkompli tappoġġa l-isforzi 
tagħhom biex javvanzaw fil-kooperazzjoni 
reġjonali, makroreġjonali u transfruntiera 
kif ukoll fl-iżvilupp territorjali, inkluż 
permezz tal-implimentazzjoni tal-istrateġiji 
makroreġjonali tal-UE. Jenħtieġ ukoll li 
ssaħħaħ l-iżvilupp soċjali u ekonomiku u l-
governanza ekonomika tagħhom, filwaqt li 
tirfed aġenda tat-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiva, inkluż permezz tal-
implimentazzjoni ta’ politiki ta’ żvilupp 
reġjonali, ta’ agrikoltura u żvilupp rurali, 
soċjali u tal-impjiegi, u l-iżvilupp tal-
ekonomija u s-soċjetà diġitali, f’konformità 
wkoll mal-inizjattiva emblematika l-
Aġenda Diġitali għall-Balkani tal-Punent.

governanza ekonomika tagħhom, filwaqt li 
tirfed aġenda tat-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiva, inkluż permezz tal-
implimentazzjoni ta’ politiki ta’ żvilupp 
reġjonali, ta’ agrikoltura u żvilupp rurali, 
soċjali u tal-impjiegi, u l-iżvilupp tal-
ekonomija u s-soċjetà diġitali, f’konformità 
wkoll mal-inizjattiva emblematika l-
Aġenda Diġitali għall-Balkani tal-Punent.

_________________ _________________

17 Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali 
pproklamat solennement mill-Parlament 
Ewropew, mill-Kunsill u mill-
Kummissjoni fis-Summit Soċjali għall-
Impjiegi Ġusti u t-Tkabbir li sar 
f’Gothenburg fis-17 ta’ Novembru 2017.

17 Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali 
pproklamat solennement mill-Parlament 
Ewropew, mill-Kunsill u mill-
Kummissjoni fis-Summit Soċjali għall-
Impjiegi Ġusti u t-Tkabbir li sar 
f’Gothenburg fis-17 ta’ Novembru 2017.

Or. fr

Emenda 10
Luke Ming Flanagan

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Huwa essenzjali li tiżdied iktar l-
kooperazzjoni dwar il-migrazzjoni inkluża 
l-ġestjoni tal-fruntieri, dwar l-iżgurar tal-
aċċess għall-protezzjoni internazzjonali, 
dwar il-kondiviżjoni ta’ informazzjoni 
rilevanti, dwar it-tisħiħ tal-benefiċċji għall-
iżvilupp tal-migrazzjoni, dwar il-
faċilitazzjoni tal-migrazzjoni legali u tal-
ħaddiema, dwar it-tisħiħ tal-kontroll tal-
fruntieri u fuq l-isforz tagħna fil-ġlieda 
kontra l-migrazzjoni irregolari, kontra t-

(10) Huwa essenzjali li tiżdied iktar il-
kooperazzjoni dwar il-migrazzjoni inkluża 
l-ġestjoni tal-fruntieri, dwar l-iżgurar tal-
aċċess għall-protezzjoni internazzjonali, 
dwar il-kondiviżjoni ta’ informazzjoni 
rilevanti, dwar it-tisħiħ tal-benefiċċji għall-
iżvilupp tal-migrazzjoni, dwar il-
faċilitazzjoni tal-migrazzjoni legali u tal-
ħaddiema, dwar it-tisħiħ tal-kontroll tal-
fruntieri u dwar l-isforz tagħna fil-ġlieda 
kontra l-migrazzjoni irregolari, kontra t-
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traffikar ta' bnedmin u kontra l-
faċilitazzjoni ta' immigrazzjoni illegali.

traffikar ta' bnedmin u kontra l-
faċilitazzjoni ta' immigrazzjoni illegali, 
b'rispett sħiħ tar-responsabbiltajiet tal-
Unjoni skont il-Karta tad-Drittijiet tal-
Bniedem tal-Nazzjonijiet Uniti.

Or. en

Emenda 11
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) It-tisħiħ tal-istat ta’ dritt, inkluż il-
ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità 
organizzata, u l-governanza tajba, inkluża 
r-riforma fl-amministrazzjoni pubblika, 
għandhom sfidi ewlenin fil-biċċa l-kbira 
tal-benefiċjarji elenkati fl-Anness I u huma 
essenzjali sabiex il-benefiċjarji jersqu 
eqreb lejn l-Unjoni u aktar tard biex jieħdu 
fuqhom b’mod sħiħ l-obbligi tas-sħubija fl-
Unjoni. Minħabba li r-riformi mixtieqa 
f’dawk l-oqsma huma fit-tul u minħabba l-
ħtieġa li jinbnew rekords ta’ prestazzjoni, l-
assistenza finanzjarja taħt dan ir-
Regolament jenħtieġ li tindirizza r-
rekwiżiti imposti fuq il-benefiċjarji 
elenkati fl-Anness I mill-aktar fis 
possibbli.

(11) Il-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-
kriminalità organizzata kif ukoll il-ġestjoni 
tajba tal-amministrazzjoni pubblika, 
għadhom sfidi ewlenin fil-biċċa l-kbira tal-
benefiċjarji elenkati fl-Anness I u huma 
essenzjali sabiex il-benefiċjarji jersqu 
eqreb lejn l-Unjoni u aktar tard biex jieħdu 
fuqhom b’mod sħiħ l-obbligi tas-sħubija fl-
Unjoni. Minħabba li r-riformi mixtieqa 
f’dawk l-oqsma huma fit-tul u minħabba l-
ħtieġa li jinbnew rekords ta’ prestazzjoni, l-
assistenza finanzjarja taħt dan ir-
Regolament jenħtieġ li tindirizza l-isforzi 
tal-benefiċjarji mill-aktar fis possibbli.

Or. fr

Emenda 12
Nicola Caputo

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-benefiċjarji elenkati fl-Anness I 
hemm bżonn li jkunu ppreparati aħjar 
sabiex jindirizzaw l-isfidi dinjija, bħall-

(13) Il-benefiċjarji elenkati fl-Anness I 
hemm bżonn li jkunu ppreparati aħjar 
sabiex jindirizzaw l-isfidi dinjija, bħall-
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iżvilupp sostenibbli u t-tibdil fil-klima, u li 
jallinjaw ruħhom mal-isforzi tal-Unjoni 
biex tindirizza dawk il-kwistjonijiet. Biex 
jirrifletti l-importanza li t-tibdil fil-klima 
jiġi indirizzat konformi mal-impenji tal-
Unjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Pariġi u 
l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs 
– Sustainable Development Goals), dan il-
programm għandu jikkontribwixxi biex 
jintegra l-azzjoni klimatika fil-politiki tal-
Unjoni u biex tinkiseb il-mira globali ta’ 25 
% tal-infiq baġitarju tal-UE li jappoġġa l-
objettivi klimatiċi. L-azzjonijiet li jaqgħu 
taħt dan il-Programm huma mistennija li 
jikkontribwixxu 16 % tal-pakkett 
finanzjarju kumplessiv tal-Programm favur 
objettivi klimatiċi. L-azzjonijiet rilevanti se 
jiġu identifikati matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Programm, u l-
kontribuzzjoni kumplessiva minn dan il-
programm jenħtieġ li tkun parti mill-
evalwazzjonijiet u mill-proċessi ta’ rieżami 
rilevanti.

iżvilupp sostenibbli u t-tibdil fil-klima, u li 
jallinjaw ruħhom mal-isforzi tal-Unjoni 
biex tindirizza dawk il-kwistjonijiet. Biex 
jirrifletti l-importanza li t-tibdil fil-klima 
jiġi indirizzat konformi mal-impenji tal-
Unjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Pariġi u 
l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs 
– Sustainable Development Goals), dan il-
programm għandu jikkontribwixxi biex 
jintegra l-azzjoni klimatika fil-politiki tal-
Unjoni u biex tinkiseb il-mira globali ta’ 
25 % tal-infiq baġitarju tal-UE li jappoġġa 
l-objettivi klimatiċi. L-azzjonijiet li jaqgħu 
taħt dan il-Programm huma mistennija li 
jikkontribwixxu 16 % tal-pakkett 
finanzjarju kumplessiv tal-Programm favur 
objettivi klimatiċi. Fil-każ ta' tniġġis 
transfruntier, il-prijorità tal-infiq tal-IPA 
jenħtieġ li tingħata għat-tħejjija u l-
implimentazzjoni ta' proġetti li se 
jeliminaw din il-forma ta' tniġġis. L-
azzjonijiet rilevanti se jiġu identifikati 
matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
Programm, u l-kontribuzzjoni kumplessiva 
minn dan il-programm jenħtieġ li tkun parti 
mill-evalwazzjonijiet u mill-proċessi ta' 
rieżami rilevanti.

Or. it

Emenda 13
Anneli Jäätteenmäki

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-benefiċjarji elenkati fl-Anness I 
hemm bżonn li jkunu ppreparati aħjar 
sabiex jindirizzaw l-isfidi dinjija, bħall-
iżvilupp sostenibbli u t-tibdil fil-klima, u li 
jallinjaw ruħhom mal-isforzi tal-Unjoni 
biex tindirizza dawk il-kwistjonijiet. Biex 
jirrifletti l-importanza li t-tibdil fil-klima 
jiġi indirizzat konformi mal-impenji tal-
Unjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Pariġi u 
l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs 
– Sustainable Development Goals), dan il-

(13) Il-benefiċjarji elenkati fl-Anness I 
hemm bżonn li jkunu ppreparati aħjar 
sabiex jindirizzaw l-isfidi dinjija, bħall-
iżvilupp sostenibbli u t-tibdil fil-klima, u li 
jallinjaw ruħhom mal-isforzi tal-Unjoni 
biex tindirizza dawk il-kwistjonijiet. Biex 
jirrifletti l-importanza li t-tibdil fil-klima 
jiġi indirizzat konformi mal-impenji tal-
Unjoni li timplimenta l-Ftehim ta' Pariġi u 
l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs –
Sustainable Development Goals), dan il-
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programm għandu jikkontribwixxi biex 
jintegra l-azzjoni klimatika fil-politiki tal-
Unjoni u biex tinkiseb il-mira globali ta’ 25
% tal-infiq baġitarju tal-UE li jappoġġa l-
objettivi klimatiċi. L-azzjonijiet li jaqgħu 
taħt dan il-Programm huma mistennija li 
jikkontribwixxu 16 % tal-pakkett 
finanzjarju kumplessiv tal-Programm favur 
objettivi klimatiċi. L-azzjonijiet rilevanti se 
jiġu identifikati matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Programm, u l-
kontribuzzjoni kumplessiva minn dan il-
programm jenħtieġ li tkun parti mill-
evalwazzjonijiet u mill-proċessi ta’ rieżami 
rilevanti.

programm jenħtieġ li jikkontribwixxi biex 
jintegra l-azzjoni klimatika fil-politiki tal-
Unjoni u biex tinkiseb il-mira globali ta' 
30 % tal-infiq baġitarju tal-UE li jappoġġa 
l-objettivi klimatiċi. L-azzjonijiet li jaqgħu 
taħt dan il-Programm huma mistennija li 
jikkontribwixxu 16 % tal-pakkett 
finanzjarju kumplessiv tal-Programm favur 
objettivi klimatiċi. L-azzjonijiet rilevanti se 
jiġu identifikati matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Programm, u l-
kontribuzzjoni kumplessiva minn dan il-
programm jenħtieġ li tkun parti mill-
evalwazzjonijiet u mill-proċessi ta’ rieżami 
rilevanti.

Or. en

Emenda 14
Mireille D'Ornano

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li l-azzjonijiet li jaqgħu 
taħt dan l-Istrument jappoġġaw l-
implimentazzjoni tal-Aġenda 2030 għall-
Iżvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti 
bħala aġenda universali, li għaliha l-UE u 
l-Istati Membri tagħha huma kompletament 
impenjati, u li l-benefiċjarji kollha 
mniżżlin fl-Anness I approvaw.

(14) Jenħtieġ li l-azzjonijiet li jaqgħu 
taħt dan l-Istrument, b'mod imperattiv u 
bħala minimu, jappoġġaw l-
implimentazzjoni tal-Aġenda 2030 għall-
Iżvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti,
bħala aġenda universali, li l-UE u l-Istati 
Membri tagħha huma kompletament 
impenjati favuriha, u li l-benefiċjarji 
kollha mniżżlin fl-Anness I approvaw.

Or. fr

Emenda 15
Nicola Caputo

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati (16) Jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati 
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Membri jiżguraw il-konformità, il-
koerenza u l-komplementarjetà tal-
assistenza tagħhom, b’mod partikolari 
permezz ta’ konsultazzjonijiet regolari u 
skambji frekwenti ta’ informazzjoni matul 
il-fażijiet differenti taċ-ċiklu tal-assistenza. 
Jenħtieġ li jittieħdu wkoll il-passi meħtieġa 
sabiex tiġi żgurata koordinazzjoni u 
komplementarjetà aħjar, inkluż permezz ta’ 
konsultazzjonijiet regolari, ma’ donaturi 
oħrajn. Ir-rwol tas-soċjetà ċivili jenħtieġ li 
jiġi msaħħaħ kemm fil-programmi 
implimentati permezz ta’ korpi ta’ 
governanza u bħala benefiċjarju dirett tal-
assistenza tal-Unjoni.

Membri jiżguraw il-konformità, il-
koerenza u l-komplementarjetà tal-
assistenza tagħhom, b’mod partikolari 
permezz ta’ konsultazzjonijiet regolari u 
skambji frekwenti ta’ informazzjoni matul 
il-fażijiet differenti taċ-ċiklu tal-assistenza. 
Jenħtieġ li jittieħdu wkoll il-passi meħtieġa 
sabiex tiġi żgurata koordinazzjoni u 
komplementarjetà aħjar, inkluż permezz ta’ 
konsultazzjonijiet regolari, ma’ donaturi 
oħrajn. Jenħtieġ li l-għan tal-assistenza 
jkun li tiżgura l-allinjament mal-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv u li 
tistabblixxi l-modalitajiet għall-prinċipju 
tas-sħubija u approċċ integrat għall-
iżvilupp territorjali. Ir-rwol tas-soċjetà 
ċivili jenħtieġ li jiġi msaħħaħ kemm fil-
programmi implimentati permezz ta' korpi 
ta' governanza u bħala benefiċjarju dirett 
tal-assistenza tal-Unjoni.

Or. it

Emenda 16
Marijana Petir

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) L-istrateġiji u l-politiki settorjali 
nazzjonali jenħtieġ li jiżguraw l-ogħla 
livell possibbli ta' protezzjoni tal-ambjent 
u tan-natura; dan l-aspett jenħtieġ li jkun 
parti integrali ta' tali strateġiji u politiki 
wara li jitwettqu proċeduri adegwati ta' 
valutazzjoni tal-impatt ambjentali u 
konsultazzjonijiet pubbliċi li t-tul 
tagħhom jenħtieġ li ma jkunx inqas minn 
30 jum; barra minn hekk, il-valutazzjoni 
jenħtieġ li tqis ukoll l-impatt potenzjali 
transfruntier fuq l-ambjent u n-natura;

Or. hr
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Emenda 17
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Ir-regoli finanzjarji orizzontali 
adottati mill-Parlament Ewropew u mill-
Kunsill fuq il-bażi tal-Artikolu 322 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea jenħtieġ li japplikaw għal dan ir-
Regolament. Dawn ir-regoli huma stabbiliti 
fir-Regolament Finanzjarju u 
jiddeterminaw, b’mod partikolari, il-
proċedura biex jiġi stabbilit u implimentat 
il-baġit permezz ta’ għotjiet, akkwist, 
premjijiet, implimentazzjoni indiretta, 
assistenza finanzjarja, appoġġ baġitarju, 
fondi fiduċjarji, strumenti finanzjarji u 
garanziji baġitarji, u jipprevedu verifiki 
dwar ir-responsabbiltà tal-atturi finanzjarji. 
Ir-regoli adottati fuq il-bażi tal-Artikolu 
322 TFUE jikkonċernaw ukoll il-
protezzjoni tal-baġit tal-UE fil-każ ta’ 
nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri u pajjiżi 
terzi, minħabba li r-rispett għall-istat tad-
dritt huwa essenzjali għall-ġestjoni 
finanzjarja tajba u l-finanzjament mill-
UE effettiv.

(23) Ir-regoli finanzjarji orizzontali 
adottati mill-Parlament Ewropew u mill-
Kunsill fuq il-bażi tal-Artikolu 322 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea jenħtieġ li japplikaw għal dan ir-
Regolament. Dawn ir-regoli huma stabbiliti 
fir-Regolament Finanzjarju u 
jiddeterminaw, b’mod partikolari, il-
proċedura biex jiġi stabbilit u implimentat 
il-baġit permezz ta’ għotjiet, akkwist, 
premjijiet, implimentazzjoni indiretta, 
assistenza finanzjarja, appoġġ baġitarju, 
fondi fiduċjarji, strumenti finanzjarji u 
garanziji baġitarji, u jipprevedu verifiki 
dwar ir-responsabbiltà tal-atturi finanzjarji.

Or. fr

Emenda 18
Mireille D'Ornano

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-azzjonijiet esterni spiss jiġu 
implimentati f’ambjent volatili ħafna u 
jkun hemm bżonn adattament rapidu u 
kontinwu għall-ħtiġijiet li qed jevolvu tas-
sħab tal-Unjoni u għal sfidi dinjija għad-
drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-

(26) L-azzjonijiet esterni spiss jiġu 
implimentati f'ambjent volatili ħafna u jkun 
hemm bżonn adattament rapidu u kontinwu 
għall-ħtiġijiet li qed jevolvu tas-sħab tal-
Unjoni u għal sfidi dinjija għad-drittijiet 
tal-bniedem, id-demokrazija u l-
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governanza tajba, is-sigurtà u l-istabbiltà, 
it-tibdil fil-klima u l-ambjent, u l-
migrazzjoni irregolari u l-għeruq tagħha. Li 
l-prinċipju tal-prevedibbiltà jiġi rikonċiljat 
mal-ħtieġa ta’ reazzjoni rapida għal 
ħtiġijiet ġodda, għaldaqstant, jimplika li l-
implimentazzjoni finanzjarja tal-
programmi tiġi adattata. Biex tiżdied l-
abbiltà tal-Unjoni li tirrispondi għal 
ħtiġijiet imprevisti, filwaqt li jiġi rrispettat 
il-prinċipju li l-baġit tal-Unjoni jiġi 
stabbilit annwalment, ir-Regolament 
jenħtieġ li jippreserva l-possibbiltà li jiġu 
applikati l-flessibilitajiet diġà permessi 
mir-Regolament Finanzjarju għal politiki 
oħrajn, jiġifieri trasferimenti u impenji 
mill-ġdid ta’ fondi impenjati, biex jiġi 
żgurat użu effiċjenti tal-fondi tal-UE, 
kemm għaċ-ċittadini tal-UE u għall-
benefiċjarji mniżżlin fl-Anness I, biex 
b’hekk jiġu massimizzati l-fondi tal-UE 
disponibbli għall-interventi ta’ azzjoni 
esterna tal-UE.

governanza tajba, is-sigurtà u l-istabbiltà, 
it-tibdil fil-klima u l-ambjent, u l-
migrazzjoni irregolari u l-għeruq tagħha, 
b'mod iktar speċifiku n-nuqqasijiet 
marbuta mal-iżvilupp fil-pajjiżi ta' oriġini 
tal-migrazzjoni. Li l-prinċipju tal-
prevedibbiltà jiġi rikonċiljat mal-ħtieġa ta’ 
reazzjoni rapida għal ħtiġijiet ġodda, 
għaldaqstant, jimplika li l-
implimentazzjoni finanzjarja tal-
programmi tiġi adattata. Biex tiżdied l-
abbiltà tal-Unjoni li tirrispondi għal 
ħtiġijiet imprevisti, filwaqt li jiġi rrispettat 
il-prinċipju li l-baġit tal-Unjoni jiġi 
stabbilit annwalment, ir-Regolament 
jenħtieġ li jippreserva l-possibbiltà li jiġu 
applikati l-flessibilitajiet diġà permessi 
mir-Regolament Finanzjarju għal politiki 
oħrajn, jiġifieri trasferimenti u impenji 
mill-ġdid ta’ fondi impenjati, biex jiġi 
żgurat użu effiċjenti tal-fondi tal-UE, 
kemm għaċ-ċittadini tal-UE u għall-
benefiċjarji mniżżlin fl-Anness I, biex 
b’hekk jiġu massimizzati l-fondi tal-UE 
disponibbli għall-interventi ta’ azzjoni 
esterna tal-UE.

Or. fr

Emenda 19
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Li jsaħħaħ l-istat tad-dritt, id-
demokrazija, ir-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem, għad-drittijiet fundamentali u 
għad-dritt internazzjonali, is-soċjetà ċivili u 
s-sigurtà, kif ukoll li jtejjeb il-ġestjoni tal-
migrazzjoni, inkluża l-ġestjoni tal-
fruntieri;

(a) Li jsaħħaħ l-istat tad-dritt, id-
demokrazija, ir-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem, għad-drittijiet fundamentali u 
għad-dritt internazzjonali, is-soċjetà ċivili u 
s-sigurtà, kif ukoll li jtejjeb il-ġestjoni tal-
immigrazzjoni, inkluża l-protezzjoni tal-
fruntieri u l-migrazzjoni mill-ġdid ta' dawk 
li ma jingħatalhomx l-ażil;

Or. fr
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Emenda 20
Marijana Petir

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Li jsaħħaħ l-istat tad-dritt, id-
demokrazija, ir-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem, għad-drittijiet fundamentali u 
għad-dritt internazzjonali, is-soċjetà ċivili u 
s-sigurtà, kif ukoll li jtejjeb il-ġestjoni tal-
migrazzjoni, inkluża l-ġestjoni tal-fruntieri;

(a) Li jsaħħaħ l-istat tad-dritt, id-
demokrazija, ir-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem, inklużi d-drittijiet tal-persuni li 
jappartjenu għal minoranzi, għad-drittijiet 
fundamentali u għad-dritt internazzjonali, 
is-soċjetà ċivili u s-sigurtà, kif ukoll li 
jtejjeb il-ġestjoni tal-migrazzjoni, inkluża l-
ġestjoni tal-fruntieri;

Or. hr

Emenda 21
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Li jsaħħaħ l-iżvilupp ekonomiku u 
soċjali inkluż permezz ta’ iktar konnettività 
u żvilupp reġjonali, ta’ politiki ta’ 
agrikoltura u żvilupp rurali, ta’ politiki 
soċjali u tal-impjiegi, li jsaħħaħ il-ħarsien 
tal-ambjent, li jżid ir-reżiljenza għat-tibdil 
fil-klima, li jaċċellera t-tranżizzjoni lejn 
ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' 
karbonju u li jiżviluppa l-ekonomija u s-
soċjetà diġitali.

(d) Li jsaħħaħ l-iżvilupp ekonomiku u 
soċjali inkluż permezz ta’ iktar konnettività 
u żvilupp reġjonali, ta’ politiki ta’ 
agrikoltura u żvilupp rurali, mingħajr 
pressjoni kompetittiva fuq l-Istati 
kontribwenti, ta’ politiki soċjali u tal-
impjiegi, li jsaħħaħ il-ħarsien tal-ambjent, 
li jżid ir-reżiljenza għat-tibdil fil-klima, li 
jaċċellera t-tranżizzjoni lejn ekonomija 
b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju u 
li jiżviluppa l-ekonomija u s-soċjetà 
diġitali.

Or. fr

Emenda 22
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Li jagħmel l-allokazzjoni tal-fondi 
kundizzjonali għall-ġestjoni xierqa, min-
naħa tal-Istat benefiċjarju, tal-fruntieri 
tiegħu u tal-flussi ta' migrazzjoni li 
jgħaddu mit-territorju tiegħu.

Or. fr

Emenda 23
Marijana Petir

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tali strateġiji u politiki settorjali 
għandhom ikunu soġġetti għal 
valutazzjoni adegwata tal-impatt fuq in-
natura u l-ambjent.

L-istrateġiji u l-politiki settorjali, ibbażati 
fuq proċeduri ta' valutazzjoni li jinvolvu 
konsultazzjonijiet pubbliċi, għandhom 
jinkludu rakkomandazzjonijiet xierqa biex 
jitnaqqas l-impatt negattiv potenzjali fuq 
l-ambjent u n-natura li jista' jirriżulta 
mill-implimentazzjoni tagħhom, inkluża l-
proċedura transfruntiera jekk ikun 
meqjus li tali impatt jista' jseħħ lil hinn 
mill-fruntieri nazzjonali, u għandhom 
jipprevedu monitoraġġ adegwat tal-
ħtiġijiet individwati.

Il-proċedura transfruntiera għandha 
tinkludi l-implimentazzjoni ta' proċedura 
ta' valutazzjoni tal-impatt, kif ukoll 
konsultazzjonijiet pubbliċi fil-pajjiż viċin 
interessat, bil-għan li jiġu mminimizzati l-
impatti ta' dawn l-istrateġiji jew politiki 
settorjali fuq l-ambjent u fuq in-natura.

It-tul tal-konsultazzjonijiet pubbliċi ma 
jistax ikun inqas minn 30 jum.

Or. hr
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Emenda 24
Marijana Petir

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) It-twaqqif u l-promozzjoni sa minn 
stadju bikri tal-funzjonament korrett tal-
istituzzjonijiet meħtieġa sabiex jiġi żgurat 
l-istat tad-dritt. L-interventi f’dan il-qasam 
għandu jkollhom l-għan li: jistabbilixxu 
sistemi ġudizzjarji indipendenti, 
responsabbli u effiċjenti, inkluż reklutaġġ 
trasparenti u bbażat fuq il-mertu u 
jippromwovu kooperazzjoni ġudizzjarja, 
sistemi ta’ evalwazzjoni u promozzjoni u 
proċeduri dixxiplinari effettivi f’każijiet ta' 
għemil ħażin; jiżguraw it-twaqqif ta’ 
sistemi robusti ta’ protezzjoni tal-fruntieri, 
jimmaniġjaw il-flussi migratorji u 
jipprovdu ażil għal dawk fil-bżonn; 
jiżviluppaw strumenti effettivi għall-
prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità 
organizzata, il-faċilitazzjoni ta’ 
immigrazzjoni illegali, il-ħasil tal-flus/il-
finanzjament tat-terroriżmu u l-
korruzzjoni, jippromwovu u jipproteġu d-
drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet ta’ 
persuni li jappartjenu għal minoranzi, 
inklużi r-Rom kif ukoll persuni lesbjani, 
gay, bisesswali, transġeneru u 
intersesswali, u l-libertajiet fundamentali, 
inkluża l-libertà tal-mezzi ta’ 
komunikazzjoni u l-protezzjoni tad-data.

(a) It-twaqqif u l-promozzjoni sa minn 
stadju bikri tal-funzjonament korrett tal-
istituzzjonijiet meħtieġa sabiex jiġi żgurat 
l-istat tad-dritt. L-interventi f’dan il-qasam 
għandu jkollhom l-għan li: jistabbilixxu 
sistemi ġudizzjarji indipendenti, 
responsabbli u effiċjenti, inkluż reklutaġġ 
trasparenti u bbażat fuq il-mertu u 
jippromwovu kooperazzjoni ġudizzjarja, 
sistemi ta’ evalwazzjoni u promozzjoni u 
proċeduri dixxiplinari effettivi f’każijiet ta' 
għemil ħażin; jippromwovu u jipproteġu d-
drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet ta’ 
persuni li jappartjenu għal minoranzi, 
inklużi r-Rom, u l-libertajiet fundamentali, 
inkluża l-libertà tal-mezzi ta’ 
komunikazzjoni u l-protezzjoni tad-data.

Or. hr

Emenda 25
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) It-twaqqif u l-promozzjoni sa minn 
stadju bikri tal-funzjonament korrett tal-

(a) It-twaqqif u l-promozzjoni sa minn 
stadju bikri tal-funzjonament korrett tal-
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istituzzjonijiet meħtieġa sabiex jiġi żgurat 
l-istat tad-dritt. L-interventi f’dan il-qasam 
għandu jkollhom l-għan li: jistabbilixxu 
sistemi ġudizzjarji indipendenti, 
responsabbli u effiċjenti, inkluż reklutaġġ 
trasparenti u bbażat fuq il-mertu u 
jippromwovu kooperazzjoni ġudizzjarja, 
sistemi ta’ evalwazzjoni u promozzjoni u 
proċeduri dixxiplinari effettivi f’każijiet ta' 
għemil ħażin; jiżguraw it-twaqqif ta’ 
sistemi robusti ta’ protezzjoni tal-fruntieri, 
jimmaniġjaw il-flussi migratorji u 
jipprovdu ażil għal dawk fil-bżonn; 
jiżviluppaw strumenti effettivi għall-
prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità 
organizzata, il-faċilitazzjoni ta’ 
immigrazzjoni illegali, il-ħasil tal-flus/il-
finanzjament tat-terroriżmu u l-
korruzzjoni, jippromwovu u jipproteġu d-
drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet ta’ 
persuni li jappartjenu għal minoranzi, 
inklużi r-Rom kif ukoll persuni lesbjani, 
gay, bisesswali, transġeneru u 
intersesswali, u l-libertajiet fundamentali, 
inkluża l-libertà tal-mezzi ta’ 
komunikazzjoni u l-protezzjoni tad-data.

istituzzjonijiet meħtieġa sabiex jiġi żgurat 
l-istat tad-dritt. L-interventi f’dan il-qasam 
għandu jkollhom l-għan li: jistabbilixxu 
sistemi ġudizzjarji indipendenti, 
responsabbli u effiċjenti, inkluż reklutaġġ 
trasparenti u bbażat fuq il-mertu u 
jippromwovu kooperazzjoni ġudizzjarja, 
sistemi ta’ evalwazzjoni u promozzjoni u 
proċeduri dixxiplinari effettivi f’każijiet ta' 
għemil ħażin; jiżguraw it-twaqqif ta' 
sistemi robusti għall-protezzjoni tal-
fruntieri, għall-ġestjoni tal-flussi
migratorji u għall-għoti ta' ażil lil persuni 
b'segwitu għal valutazzjoni rigoruża tal-
applikazzjonijiet tagħhom; jiżviluppaw 
strumenti effettivi għall-prevenzjoni u l-
ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, it-
traffikar tal-bnedmin, il-faċilitazzjoni ta’ 
immigrazzjoni illegali, il-ħasil tal-flus/il-
finanzjament tat-terroriżmu u l-
korruzzjoni; jippromwovu u jipproteġu d-
drittijiet taċ-ċittadini, il-ġlieda kontra l-
mutilazzjoni ġenitali femminili, il-
protezzjoni tal-bhejjem u l-libertajiet 
fundamentali, inkluża l-libertà tal-mezzi ta’ 
komunikazzjoni u l-protezzjoni tad-data.

Or. fr

Emenda 26
Marijana Petir

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) It-tisħiħ tal-kapaċità li jiġu 
indirizzati l-isfidi fil-qasam tas-sigurtà u l-
migrazzjoni, b'mod partikolari permezz 
ta': it-twaqqif ta' sistema b'saħħitha ta' 
protezzjoni tal-fruntieri, il-prevenzjoni u l-
ġlieda kontra l-fenomeni tal-migrazzjoni 
illegali, politika effikaċi ta' ritron u ta' 
riammissjoni, l-għoti tal-ażil lil min 
għandu dritt għalih, l-iżvilupp ta' 
strumenti effikaċi għall-ġlieda kontra l-
kriminalità organizzata, it-traffikar tal-
bnedmin, it-traffikar tal-migranti, il-ħasil 
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tal-flus, il-finanzjament tat-terroriżmu kif 
ukoll il-ġlieda kontra l-korruzzjoni u t-
tisħiħ tal-kooperazzjoni mal-Unjoni biex 
jiġu missielta t-terroriżmu, ir-
radikalizzazzjoni u t-theddidiet Ibridi;

Or. hr

Emenda 27
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) It-trawwim ta’ impjiegi ta’ kwalità 
u l-aċċess għas-suq tax-xogħol. L-
interventi f’dan il-qasam għandu jkollhom 
l-għan li: jindirizzaw il-qgħad u l-inattività 
għoljin billi japoġġaw l-integrazzjoni 
sostenibbli fis-suq tax-xogħol, b’mod 
partikolari taż-żgħażagħ (speċjalment dawk 
barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ 
(NEET), in-nisa, il-persuni qiegħda fit-tul 
u l-gruppi kollha li huma l-inqas 
rappreżentati. Il-miżuri għandhom 
jistimulaw il-ħolqien tal-impjiegi u 
japoġġaw l-infurzar effettiv tar-regoli u l-
istandards tax-xogħol fit-territorju kollu. 
Oqsma oħrajn ta’ intervent għandhom 
ikunu l-appoġġ għall-ugwaljanza bejn is-
sessi, il-promozzjoni tal-impjegabbiltà u l-
produttività, l-adattament tal-ħaddiema u l-
intrapriżi għall-bidla, it-twaqqif ta’ djalogu 
soċjali sostenibbli u l-modernizzazzjoni u 
t-tisħiħ tal-istituzzjonijiet tas-suq tax-
xogħol bħas-servizzi pubbliċi tal-impjiegi 
u l-ispettorati tax-xogħol.

(h) It-trawwim ta’ impjiegi ta’ kwalità 
u l-aċċess għas-suq tax-xogħol. L-
interventi f’dan il-qasam għandu jkollhom 
l-għan li: jindirizzaw il-qgħad u l-inattività 
għoljin billi japoġġaw l-integrazzjoni 
sostenibbli fis-suq tax-xogħol, b’mod 
partikolari taż-żgħażagħ (speċjalment dawk 
barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ 
(NEET), u l-persuni qiegħda fit-tul. Il-
miżuri għandhom jistimulaw il-ħolqien tal-
impjiegi u japoġġaw l-infurzar effettiv tar-
regoli u l-istandards tax-xogħol fit-
territorju kollu. Oqsma oħrajn ta’ intervent 
għandhom ikunu l-appoġġ tal-promozzjoni
tal-impjegabbiltà u l-produttività, l-
adattament tal-ħaddiema u l-intrapriżi 
għall-bidla, it-twaqqif ta’ djalogu soċjali 
sostenibbli u l-modernizzazzjoni u t-tisħiħ 
tal-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol bħas-
servizzi pubbliċi tal-impjiegi u l-ispettorati 
tax-xogħol.

Or. fr

Emenda 28
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) Il-promozzjoni tal-protezzjoni u l-
inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar. 
L-interventi f'dan il-qasam għandu 
jkollhom l-għan li jimmodernizzaw is-
sistemi ta’ protezzjoni soċjali biex 
jipprovdu protezzjoni effettiva, effiċjenti u 
adegwata fl-istadji kollha tal-ħajja ta’ 
persuna, irawmu l-inklużjoni soċjali, 
jippromwovu l-opportunitajiet indaqs u 
jindirizzaw l-inugwaljanzi u l-faqar. L-
interventi f'dan il-qasam għandhom ukoll 
jiffukaw fuq: l-integrazzjoni tal-
komunitajiet emarġinati bħar-Rom; il-
ġlieda kontra d-diskriminazzjoni bbażata 
fuq is-sess, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-
reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età 
jew l-orjentazzjoni sesswali; it-titjib fl-
aċċess għal servizzi affordabbli, sostenibbli 
u ta’ kwalità għolja, bħall-edukazzjoni u 
kura bikrija tat-tfal, is-settur tal-
abitazzjoni, il-kura tas-saħħa, servizzi 
soċjali essenzjali u kura fit-tul, inkluż 
permezz tal-modernizzazzjoni tas-sistemi 
ta’ protezzjoni soċjali.

(i) Il-promozzjoni tal-protezzjoni u l-
inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar. 
L-interventi f'dan il-qasam għandu 
jkollhom l-għan li jimmodernizzaw is-
sistemi ta’ protezzjoni soċjali biex 
jipprovdu protezzjoni effettiva, effiċjenti u 
adegwata fl-istadji kollha tal-ħajja ta’ 
persuna, irawmu l-inklużjoni soċjali, 
jippromwovu l-opportunitajiet indaqs u 
jindirizzaw l-inugwaljanzi u l-faqar. L-
interventi f'dan il-qasam għandhom ukoll 
jiffukaw fuq: il-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, l-
oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew 
it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali; it-titjib fl-aċċess 
għal servizzi affordabbli, sostenibbli u ta’ 
kwalità għolja, bħall-edukazzjoni u kura 
bikrija tat-tfal, is-settur tal-abitazzjoni, il-
kura tas-saħħa, servizzi soċjali essenzjali u 
kura fit-tul, inkluż permezz tal-
modernizzazzjoni tas-sistemi ta’ 
protezzjoni soċjali.

Or. fr

Emenda 29
Marijana Petir

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) Il-promozzjoni tal-protezzjoni u l-
inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar. 
L-interventi f'dan il-qasam għandu 
jkollhom l-għan li jimmodernizzaw is-
sistemi ta’ protezzjoni soċjali biex 
jipprovdu protezzjoni effettiva, effiċjenti u 
adegwata fl-istadji kollha tal-ħajja ta’ 
persuna, irawmu l-inklużjoni soċjali, 
jippromwovu l-opportunitajiet indaqs u 
jindirizzaw l-inugwaljanzi u l-faqar. L-
interventi f'dan il-qasam għandhom ukoll 

(i) Il-promozzjoni tal-protezzjoni u l-
inklużjoni soċjali, b'mod partikolari tal-
minoranzi, u l-ġlieda kontra l-faqar. L-
interventi f'dan il-qasam għandu jkollhom 
l-għan li jimmodernizzaw is-sistemi ta’ 
protezzjoni soċjali biex jipprovdu 
protezzjoni effettiva, effiċjenti u adegwata 
fl-istadji kollha tal-ħajja ta’ persuna, 
irawmu l-inklużjoni soċjali, jippromwovu 
l-opportunitajiet indaqs u jindirizzaw l-
inugwaljanzi u l-faqar. L-interventi f'dan il-
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jiffukaw fuq: l-integrazzjoni tal-
komunitajiet emarġinati bħar-Rom; il-
ġlieda kontra d-diskriminazzjoni bbażata 
fuq is-sess, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-
reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età 
jew l-orjentazzjoni sesswali; it-titjib fl-
aċċess għal servizzi affordabbli, sostenibbli 
u ta’ kwalità għolja, bħall-edukazzjoni u 
kura bikrija tat-tfal, is-settur tal-
abitazzjoni, il-kura tas-saħħa, servizzi 
soċjali essenzjali u kura fit-tul, inkluż 
permezz tal-modernizzazzjoni tas-sistemi 
ta’ protezzjoni soċjali.

qasam għandhom ukoll jiffukaw fuq: l-
integrazzjoni tal-komunitajiet emarġinati 
bħar-Rom; il-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, l-
oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew 
it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali; it-titjib fl-aċċess 
għal servizzi affordabbli, sostenibbli u ta’ 
kwalità għolja, bħall-edukazzjoni u kura 
bikrija tat-tfal, is-settur tal-abitazzjoni, il-
kura tas-saħħa, servizzi soċjali essenzjali u 
kura fit-tul, inkluż permezz tal-
modernizzazzjoni tas-sistemi ta’ 
protezzjoni soċjali.

Or. hr
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Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt p

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(p) Iż-żieda tal-kapaċità tas-setturi 
agroalimentari u tas-sajd sabiex ilaħħqu 
mal-pressjoni kompetittiva u l-forzi tas-
suq, kif ukoll sabiex jallinjaw irwieħhom 
progressivament mar-regoli u l-istandards 
tal-Unjoni, filwaqt li jfittxu li jiksbu l-
għanijiet ekonomiċi, soċjali u ambjentali fi 
żvilupp territorjali bbilanċjat taż-żoni rurali 
u tal-kosta.

(p) Iż-żieda tal-kapaċità tas-setturi 
agroalimentari u tas-sajd sabiex ilaħħqu 
mal-pressjoni kompetittiva li taf tiġi mill-
pajjiżi benefiċjarji tal-IPA III u li għandu 
jkun hemm protezzjoni kontriha, u l-forzi 
tas-suq, kif ukoll sabiex jallinjaw 
irwieħhom progressivament mar-regoli u l-
istandards tal-Unjoni, filwaqt li jfittxu li 
jiksbu l-għanijiet ekonomiċi, soċjali u 
ambjentali fi żvilupp territorjali bbilanċjat 
taż-żoni rurali u tal-kosta.
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(a) il-promozzjoni tal-impjiegi, il-
mobilità tal-forza tax-xogħol u l-inklużjoni 
soċjali u kulturali transfruntiera, fost l-
oħrajn permezz ta’: l-integrazzjoni tas-
swieq transfruntiera tax-xogħol, inkluża l-
mobilità transfruntiera; inizjattivi konġunti 
ta' impjieg lokali; servizzi ta’ 
informazzjoni u konsulenza u taħriġ 
konġunt; l-ugwaljanza bejn is-sessi; l-
opportunitajiet indaqs; l-integrazzjoni tal-
komunitajiet tal-immigranti u tal-gruppi 
vulnerabbli; l-investiment fis-servizzi 
pubbliċi tal-impjiegi; u l-appoġġ tal-
investiment fis-saħħa pubblika u s-servizzi 
soċjali;

(a) il-promozzjoni tal-impjiegi, il-
mobilità tal-forza tax-xogħol u l-inklużjoni 
soċjali u kulturali transfruntiera, fost l-
oħrajn permezz ta’: l-integrazzjoni tas-
swieq tax-xogħol permezz tal-mobilità
transfruntiera taċ-ċittadini Ewropej; 
inizjattivi konġunti ta' impjieg lokali; 
servizzi ta’ informazzjoni u konsulenza u 
taħriġ konġunt; l-ugwaljanza bejn is-sessi; 
l-opportunitajiet indaqs; l-investiment fis-
servizzi pubbliċi tal-impjiegi; u l-appoġġ 
tal-investiment fis-saħħa pubblika u s-
servizzi soċjali;
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L-indikaturi, meta jkun rilevanti, se jkunu 
diżaggregati skont is-sess.

imħassar

Or. fr
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