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EMENDI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Barranin, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Ir-Regolament (UE) 
Nru 231/201414 jiskadi fil-31 ta' Diċembru 
2020. Sabiex tinżamm l-effettità tal-
Unjoni fl-azzjonijiet esterni, jentħieġ li 
jinżamm qafas għall-ippjanar u għall-
għoti ta' assistenza esterna.

(1) Ir-Regolament (UE) 
Nru 231/201414 jiskadi fil-
31 ta' Diċembru 2020. Sabiex tinżamm l-
effikaċja tal-politika tat-tkabbir tal-
Unjoni, din jenħtieġ li tkompli tiġi 
appoġġata permezz ta' strument ta' 
finanzjament speċifiku biex tiġi 
ffinanzjata azzjoni esterna.

_________________ _________________
14 Ir-Regolament (UE) Nru 231/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi Strument 
għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni 
(IPA II) (ĠU L 77, 15.3.2014, p. 11).

14 Ir-Regolament (UE) Nru 231/2014 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi Strument 
għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni 
(IPA II) (ĠU L 77, 15.3.2014, p. 11).

Emenda 2

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 

(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 bis-sħiħ l-kriterji 
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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.

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.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-proċess tat-tkabbir huwa mibni 
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"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.

(4) Il-proċess tat-tkabbir huwa mibni 
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"15 huwa essenzjali. 
Barra minn hekk, relazzjonijiet tajba bejn 
il-ġirien u l-kooperazzjoni reġjonali wkoll 
huma elementi essenzjali tal-proċess tat-
tkabbir. 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.
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_________________ _________________
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.

Emenda 4

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, fl-
istabbiltà u fil-prosperità 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 jista' jkollu 
effett trasformattiv qawwi, li jintroduċi 
bidla pożittiva demokratika, politika, 
ekonomika u soċjetali. Dan il-potenzjal 
jenħtieġ li jiġi sfruttat bl-akbar mod 
possibbli.

Emenda 5

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 

(7) Jenħtieġ li tiġi pprovduta wkoll 
assistenza f'konformità mal-ftehimiet 
konklużi mill-Unjoni mal-benefiċjarji 
elenkati fl-Anness I. Jenħtieġ li l-assistenza 
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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-
assistenza ssostni l-prinċipji u d-drittijiet 
ewlenin kif definiti fil-Pilastru Ewropew 
tad-Drittijiet Soċjali.17 Jenħtieġ li l-
assistenza tkompli tappoġġja 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.

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 
tal-bniedem, inklużi d-drittijiet ta' persuni 
li jappartjenu lil minoranzi, biex 
jipproteġu l-minoranzi, biex jippromwovu 
l-ugwaljanza bejn is-sessi, it-tolleranza, l-
inklużjoni soċjali u n-nondiskriminazzjoni, 
biex jipproteġu d-difensuri tad-drittijiet 
tal-bniedem, l-informaturi u s-soċjetà 
ċivili, u biex jappoġġaw inizjattivi li 
jippromwovu t-trasparenza, l-obbligu ta' 
rendikont, l-integrità u l-ġlieda kontra l-
korruzzjoni. Jenħtieġ ukoll li l-assistenza 
ssostni l-aderenza għall-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, 
inkluż bejn il-fruntieri marittimi, kif ukoll 
fl-iżvilupp territorjali, inkluż permezz tal-
implimentazzjoni tal-istrateġiji 
makroreġjonali tal-UE, bħall-Istrateġija 
għad-Danubju. Jenħtieġ li ssostni wkoll 
relazzjonijiet tajba bejn il-ġirien, ir-
rikonċiljazzjoni u l-kooperazzjoni 
reġjonali. 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 permezz tal-iżvilupp 
tal-SMEs, 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 

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 
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f'Gothenburg fis-17 ta' Novembru 2017. f'Gothenburg fis-17 ta' Novembru 2017.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Jenħtieġ li l-Unjoni tagħti appoġġ 
għat-tranżizzjoni lejn l-adeżjoni għall-
benefiċċju tal-benefiċjarji elenkati fl-
Anness I, fuq il-bażi tal-esperjenza tal-
Istati Membri tagħha. Din il-kooperazzjoni 
jenħtieġ li tiffoka b'mod partikolari fuq il-
kondiviżjoni tal-esperjenza miksuba mill-
Istati Membri fil-proċess tar-riforma.

(8) Jenħtieġ li l-Unjoni tagħti appoġġ 
għat-tranżizzjoni lejn l-adeżjoni għall-
benefiċċju tal-benefiċjarji elenkati fl-
Anness I, fuq il-bażi tal-esperjenza tal-
Istati Membri tagħha. Din il-kooperazzjoni 
jenħtieġ li tiffoka b'mod partikolari fuq il-
kondiviżjoni tal-esperjenza miksuba mill-
Istati Membri fil-proċess tar-riforma 
politika, soċjali u ekonomika.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-kooperazzjoni strateġika u 
operazzjonali msaħħa bejn l-Unjoni u l-
benefiċjarji elenkati fl-Anness I dwar is-
sigurtà hija kruċjali biex it-theddid ta' 
terroriżmu u għas-sigurtà jiġi indirizzat 
effettivament u effiċjentement.

(9) Il-kooperazzjoni strateġika u 
operazzjonali msaħħa bejn l-Unjoni u l-
benefiċjarji elenkati fl-Anness I dwar is-
sigurtà hija kruċjali biex it-theddid għas-
sigurtà, inklużi l-kriminalità serja, il-
kriminalità organizzata, it-terroriżmu u 
theddid ieħor għall-istabbiltà u għall-paċi 
fi ħdan l-Istati Membri jiġu indirizzati 
effettivament u effiċjentement.

Emenda 8

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-

(10) Huwa essenzjali li tiżdied iktar il-
kooperazzjoni dwar il-migrazzjoni, inkluża 
l-ġestjoni tal-fruntieri, dwar l-iżgurar tal-
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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-
traffikar ta' bnedmin u kontra l-
faċilitazzjoni ta' immigrazzjoni illegali.

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-
traffikar ta' bnedmin, kontra l-faċilitazzjoni 
ta' immigrazzjoni illegali u t-terroriżmu.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Huwa essenzjali li l-protezzjoni 
soċjali u l-inklużjoni soċjali jiġu promossi 
bħala parti mill-kooperazzjoni bejn l-
Unjoni u l-benefiċjarji elenkati fl-
Anness I. L-interventi f'dan il-qasam 
jenħtieġ li jfittxu li jippromwovu sistemi 
ta' ħarsien soċjali inklużivi, effettivi, 
effiċjenti u adegwati, irawmu l-inklużjoni 
soċjali, jippromwovu opportunitajiet 
indaqs u jindirizzaw l-inugwaljanzi u l-
faqar.

Emenda 10

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 

(11) It-tisħiħ tal-istat tad-dritt, inkluż 
billi tiġi żgurata l-indipendenza tal-
ġudikatura, id-demokrazija u d-drittijiet 
fundamentali, is-salvagwardja u l-
promozzjoni tal-indipendenza tal-midja, 
it-trasparenza u n-nonarbitrarjetà fit-
teħid ta' deċiżjonijiet mill-awtoritajiet 
pubbliċi u mill-infurzar tal-liġi, billi 
jingħata appoġġ lid-difensuri indipendenti 
tad-drittijiet tal-bniedem u lill-
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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.

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li 
jwettqu monitoraġġ tal-konformità mal-
istat tad-dritt, billi jiġu difiżi l-informaturi 
u billi jingħata appoġġ lil inizjattivi li 
jippromwovu t-trasparenza, l-obbligu ta' 
rendikont, l-integrità u l-ġlieda kontra l-
korruzzjoni u l-kriminalità organizzata, 
billi ssir prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni 
u t-terroriżmu u billi tissaħħaħ il-
governanza tajba, inkluża r-riforma fl-
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 r-
rekwiżiti imposti fuq il-benefiċjarji 
elenkati fl-Anness I mill-aktar fis possibbli.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Fid-dawl tal-kumplessità etnika 
tar-reġjun tal-Balkani tal-Punent u l-
istorja mqallba riċenti tiegħu ta' 
relazzjonijiet etniċi, il-protezzjoni tal-
minoranzi nazzjonali, etniċi u lingwistiċi 
hija partikolarment importanti. Sabiex il-
protezzjoni tal-minoranzi ssir qawwa 
għall-istabbiltà fil-pajjiżi kandidati u fil-
pajjiżi kandidati potenzjali, jenħtieġ li l-
Unjoni Ewropea tappoġġa lill-gvernijiet 
fl-adozzjoni, fil-monitoraġġ u fl-
applikazzjoni effettiva tal-oqfsa legali ta' 
protezzjoni tal-minoranzi bbażati fuq 
standards internazzjonali rilevanti. F'dan 
il-kuntest, jenħtieġ li l-Unjoni 
tikkapitalizza fuq il-lezzjonijiet li 
tgħallmet matul u wara n-negozjati tal-
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adeżjoni preċedenti.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 11b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11b) Is-sitwazzjoni tar-Rom tibqa' 
partikolarment problematika fil-parti l-
kbira tal-pajjiżi kandidati u tal-pajjiżi 
kandidati potenzjali, fejn dawn għadhom 
ibatu minn diskriminazzjoni pervażiva, 
kundizzjonijiet tal-għajxien miżeri, aċċess 
inadegwat għal servizzi soċjali bażiċi u 
rati għoljin ħafna ta' illitteriżmu u tluq 
bikri mill-iskola, li min-naħa tiegħu 
jiggrava l-esklużjoni soċjali tagħhom. 
Jenħtieġ li l-IPA III jassisti fl-għoti ta' 
appoġġ immirat tajjeb u bbażat fuq 
strateġija biex titjieb is-sitwazzjoni tar-
Rom fil-pajjiżi benefiċjarji.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Jenħtieġ li tingħata wkoll 
assistenza biex jissaħħaħ aktar l-aspett 
tad-drittijiet tal-minoranzi, jitjiebu l-fehim 
multikulturali u l-koeżistenza paċifika.

Emenda 14

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.

faqar, l-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 f'konformità 
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.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati 
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-

(16) Jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati 
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, inklużi l-
organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-
bniedem tan-nisa, tal-LGBTI u tal-
minoranzi, jenħtieġ li jissaħħaħ kemm fil-
programmi implimentati permezz ta' korpi 
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assistenza tal-Unjoni. governattivi kif ukoll bħala benefiċjarja 
diretta tal-assistenza tal-Unjoni.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-prijoritajiet għall-azzjoni biex 
jintlaħqu l-għanijiet fl-oqsma ta' politika 
relevanti li se jiġu appoġġati taħt dan ir-
regolament jenħtieġ li jiġu definiti f'qafas 
ta' programmazzjoni stabbilit mill-
Kummissjoni għad-durata tal-qafas 
finanzjarju pluriennali tal-Unjoni għall-
perjodu mill-2021 sal-2027 fi sħubija mal-
benefiċjarji mniżżlin fl-Anness I, fuq il-
bażi tal-aġenda tat-tkabbir u l-ħtiġijiet 
speċifiċi tagħhom, f'konformità mal-
għanijiet ġenerali u speċifiċi ddefiniti minn 
dan ir-Regolament u filwaqt li jitqiesu kif 
xieraq l-istrateġiji nazzjonali rilevanti. 
Jenħtieġ li l-qafas ta' programmazzjoni 
jidentifika l-oqsma li għandhom jiġu 
appoġġati permezz tal-assistenza 
b'allokazzjoni indikattiva għal kull qasam 
ta' appoġġ, inkluż stima tan-nefqa relatata 
mal-klima.

(17) Il-prijoritajiet għall-azzjoni biex 
jintlaħqu l-għanijiet fl-oqsma ta' politika 
relevanti li se jiġu appoġġati taħt dan ir-
regolament jenħtieġ li jiġu definiti f'qafas 
ta' programmazzjoni stabbilit mill-
Kummissjoni għad-durata tal-qafas 
finanzjarju pluriennali tal-Unjoni għall-
perjodu mill-2021 sal-2027 fi sħubija mal-
benefiċjarji mniżżlin fl-Anness I, fuq il-
bażi tal-aġenda tat-tkabbir u l-ħtiġijiet 
speċifiċi tagħhom, f'konformità mal-
għanijiet ġenerali u speċifiċi ddefiniti minn 
dan ir-Regolament u filwaqt li jitqiesu kif 
xieraq l-istrateġiji nazzjonali rilevanti u r-
riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew. 
Jenħtieġ li l-qafas ta' programmazzjoni 
jidentifika l-oqsma li għandhom jiġu 
appoġġati permezz tal-assistenza 
b'allokazzjoni indikattiva għal kull qasam 
ta' appoġġ, inkluż stima tan-nefqa relatata 
mal-klima.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Huwa fl-interess tal-Unjoni li 
tassisti l-benefiċjarji elenkati fl-Anness I 
fl-isforzi tagħhom għar-riforma bil-ħsieb 
ta' sħubija fl-Unjoni. Jenħtieġ li l-
assistenza tiġi ġestita b'enfasi qawwija fuq 
ir-riżultati u b'inċentivi għal dawk li juru l-
impenn tagħhom għar-riforma permezz tal-
implimentazzjoni effiċjenti tal-assistenza 

(18) Huwa fl-interess komuni tal-
Unjoni u tal-benefiċjarji elenkati fl-
Anness I li l-benefiċjarji jiġu assistiti fl-
isforzi tagħhom għar-riforma bil-ħsieb ta' 
sħubija fl-Unjoni. Jenħtieġ li l-assistenza 
tiġi ġestita b'enfasi qawwija fuq ir-riżultati 
u b'inċentivi għal dawk li juru l-impenn 
tagħhom għar-riforma permezz tal-
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ta' qabel l-adeżjoni u l-progress lejn l-ilħuq 
tal-kriterji tas-sħubija.

implimentazzjoni effiċjenti tal-assistenza 
ta' qabel l-adeżjoni u progress lejn l-ilħuq 
tal-kriterji tas-sħubija u l-valuri tal-
Unjoni.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Jenħtieġ li jkun hemm 
konsegwenzi ċari f'każijiet ta' 
deterjorament serju fir-rigward tal-istat 
tad-dritt, id-demokrazija, id-drittijiet tal-
bniedem u l-libertajiet fundamentali 
f'pajjiż kandidat jew f'pajjiż kandidat 
potenzjali jew fejn il-benefiċjarju jikser l-
impenji meħuda fil-ftehimiet rilevanti 
konklużi mal-Unjoni. F'dawn il-każijiet, 
mingħajr preġudizzju għall-proċedura 
baġitarja u d-dispożizzjonijiet dwar is-
sospensjoni tal-għajnuna fil-ftehimiet 
internazzjonali mal-benefiċjarji, jenħtieġ 
li s-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati 
f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
sabiex temenda l-Anness I ta' dan ir-
Regolament bil-ħsieb li tissospendi, jew 
tissospendi parzjalment, l-assistenza tal-
Unjoni. Meta tkun qed tieħu tali 
deċiżjonijiet, jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tiżgura li l-appoġġ finanzjarju għal 
azzjonijiet li jibbenefikaw direttament liċ-
ċittadini, b'mod partikolari dawk 
immexxija minn atturi mhux statali 
direttament relatati mat-tisħiħ tal-istat 
tad-dritt, id-demokrazija, id-drittijiet tal-
bniedem u l-libertajiet fundamentali, 
jibqa' possibbli. Meta l-Kummissjoni tasal 
għall-konklużjoni li r-raġunijiet li 
jiġġustifikaw is-sospensjoni tal-assistenza 
ma jkunux japplikaw aktar, jenħtieġ li 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
sabiex temenda l-Anness I bl-għan li 
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terġa' tintroduċi l-assistenza tal-Unjoni.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) It-tranżizzjoni minn ġestjoni diretta 
mill-Kummissjoni tal-fondi ta' qabel l-
adeżjoni għal ġestjoni indiretta mill-
benefiċjarji mniżżlin fl-Anness I jenħtieġ li 
tkun progressiva u li timxi mal-kapaċitajiet 
rispettivi ta' dawk il-benefiċjarji. Jenħtieġ li 
l-assistenza tkompli tagħmel użu mill-
istrutturi u mill-istrumenti li wrew kemm 
huma ta' valur fil-proċess ta' qabel l-
adeżjoni.

(19) It-tranżizzjoni minn ġestjoni diretta 
mill-Kummissjoni tal-fondi ta' qabel l-
adeżjoni għal ġestjoni indiretta mill-
benefiċjarji mniżżlin fl-Anness I jenħtieġ li 
tkun progressiva u li timxi mal-kapaċitajiet 
rispettivi ta' dawk il-benefiċjarji u mas-
salvagwardji fiduċjarji sħaħ applikati, 
inklużi iżda mhux limitati għal: proċeduri 
kontabilistiċi u tal-offerti trasparenti; u 
rieżami perjodiku estern mill-OLAF. 
Jenħtieġ li l-assistenza tkompli tagħmel 
użu mill-istrutturi u mill-istrumenti li taw 
prova ta' kemm huma ta' valur fil-proċess 
ta' qabel l-adeżjoni. Jeħtieġ li tingħata 
attenzjoni speċjali lill-għoti ta' assistenza 
biex titjieb il-kapaċità ta' assorbiment tal-
pajjiżi benefiċjarji.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-Unjoni jenħtieġ li tfittex l-aktar 
użu effiċjenti tar-riżorsi disponibbli sabiex 
tottimizza l-impatt tal-azzjoni esterna 
tagħha. Dan jenħtieġ li jinkiseb permezz 
tal-koerenza u l-komplementarjetà bejn l-
istrumenti ta' finanzjament estern tal-
Unjoni, kif ukoll permezz tal-ħolqien ta' 
sinerġiji ma' politiki u programmi tal-
Unjoni oħrajn. Dan jinkludi, fejn huwa 
rilevanti, il-koerenza u l-komplementarjetà 
mal-assistenza makrofinanzjarja.

(20) L-Unjoni jenħtieġ li tfittex l-aktar 
użu effiċjenti tar-riżorsi disponibbli sabiex 
tottimizza l-impatt tal-azzjoni esterna 
tagħha. Dan jenħtieġ li jinkiseb, sabiex jiġi 
evitat l-irduppjar ma' strumenti ta' 
finanzjament estern eżistenti, permezz tal-
koerenza u l-komplementarjetà bejn l-
istrumenti ta' finanzjament estern tal-
Unjoni, kif ukoll permezz tal-ħolqien ta' 
sinerġiji ma' politiki u programmi tal-
Unjoni oħrajn. Dan jinkludi, fejn huwa 
rilevanti, il-koerenza u l-komplementarjetà 
mal-assistenza makrofinanzjarja.
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Emenda 21

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-
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.

(26) L-azzjonijiet esterni spiss jiġu 
implimentati f'ambjent volatili ħafna u jkun 
hemm bżonn adattament kontinwu u 
rapidu għall-ħtiġijiet li qed jevolvu tas-
sħab tal-Unjoni u għal kwistjonijiet li 
jirrikjedu azzjoni b'solidarjetà fil-livell 
dinji, bħad-drittijiet tal-bniedem, id-
demokrazija u l-governanza tajba, is-
sigurtà u l-istabbiltà, it-tibdil fil-klima u l-
ambjent, il-migrazzjoni u l-fatturi multipli 
tagħha, u t-terroriżmu. 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.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Premessa 31a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) L-attivitajiet ta' trasparenza, ta' 
komunikazzjoni u ta' viżibbiltà huma 
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essenzjali sabiex ikun hemm 
sensibilizzazzjoni dwar l-azzjonijiet tal-
Unjoni fil-prattika. Sabiex tiżdied is-
sensibilizzazzjoni fil-pubbliku ġenerali, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni, id-
delegazzjonijiet tal-Unjoni u l-benefiċjarji 
jikkomunikaw b'mod ċar u effettiv dwar l-
użu tal-assistenza ta' qabel l-adeżjoni fil-
pajjiżi benefiċjarji billi jispjegaw l-
objettivi, l-użu u r-riżultati tagħhom. 
Jenħtieġ li l-benefiċjarji tal-finanzjament 
tal-Unjoni jirrikonoxxu l-oriġini tal-
finanzjament tal-Unjoni u jiżguraw il-
viżibbiltà xierqa tiegħu. Jenħtieġ li l-
IPA III jikkontribwixxi għall-
finanzjament ta' azzjonijiet ta' 
komunikazzjoni sabiex jiġu promossi r-
riżultati tal-assistenza tal-Unjoni lil 
diversi tipi ta' udjenzi fil-pajjiżi 
benefiċjarji.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Sabiex jitqiesu l-bidliet fil-qafas 
tal-politika tat-tkabbir jew ta' żviluppi 
sinifikanti fil-benefiċjarji elenkati fl-
Anness I, is-setgħa li jiġu adottati atti 
f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
jenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-adattament u l-aġġornament 
tal-prijoritajiet tematiċi għall-assistenza 
elenkati fl-Annessi II u III. Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell 
tal-esperti, u li tali konsultazzjonijiet isiru 
b'konformità mal-prinċipji stipulati fil-
Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil 
Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. 
B'mod partikolari, biex tiġi żgurata 
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 
delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 

(32) Sabiex jitqiesu l-bidliet fil-qafas 
tal-politika tat-tkabbir jew ta' żviluppi 
sinifikanti fil-benefiċjarji elenkati fl-
Anness I, is-setgħa li jiġu adottati atti 
f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
jenħtieġ li tiġi delegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-adattament u l-aġġornament 
tal-prijoritajiet tematiċi għall-assistenza 
elenkati fl-Annessi II u III. Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-
ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell 
tal-esperti u tas-soċjetà ċivili, u li tali 
konsultazzjonijiet isiru b'konformità mal-
prinċipji stipulati fil-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod 
partikolari, biex tiġi żgurata 
parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti 
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jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 
jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-
esperti tagħhom ikollhom aċċess 
sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-
esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed 
jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 
jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-
esperti tagħhom ikollhom aċċess 
sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-
esperti tal-Kummissjoni li jkunu qed 
jittrattaw it-tħejjija tal-atti delegati.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-IPA III għandu jkollu l-għanijiet 
speċifiċi li ġejjin:

2. (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)

Emenda 25

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 u r-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem, għad-drittijiet fundamentali u 
għad-dritt internazzjonali, li jappoġġa l-
indipendenza tal-ġudikatura u l-
protezzjoni ġudizzjarja effettiva, li 
jipproteġi l-minoranzi, u jipprovdi appoġġ 
għad-difensuri indipendenti tad-drittijiet 
tal-bniedem, l-informaturi u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li 
jwettqu monitoraġġ tal-konformità mal-
istat tad-dritt u jappoġġa inizjattivi ta' 
appoġġ li jippromwovu l-indipendenza tal-
midja, it-trasparenza, l-obbligu ta' 
rendikont, l-integrità u l-ġlieda kontra l-
korruzzjoni;

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Li jsaħħaħ l-effettività tal-
amministrazzjoni pubblika u li jappoġġa r-
riformi strutturali u l-governanza tajba fil-
livelli kollha;

(b) Li jsaħħaħ il-kwalità, l-effikaċja, it-
trasparenza u l-obbligu ta' rendikont tal-
amministrazzjoni pubblika, jippromwovi t-
trasparenza u n-nonarbitrarjetà minn 
awtoritajiet pubbliċi u l-infurzar tal-liġi, u 
li jappoġġa r-riformi strutturali u l-
governanza tajba fil-livelli kollha;

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Li jsaħħaħ il-protezzjoni soċjali u 
l-inklużjoni soċjali, inkluż permezz tal-
promozzjoni ta' opportunitajiet indaqs u l-
indirizzar tal-inugwaljanzi u l-faqar, l-
iżgurar tal-aċċess għall-protezzjoni 
internazzjonali, il-faċilitazzjoni tal-
migrazzjoni legali u tax-xogħol u l-
integrazzjoni ta' komunitajiet emarġinati 
bħall-migranti u r-Rom;

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) Li jsaħħaħ il-prevenzjoni tal-
kunflitti u li jippromwovi r-
rikonċiljazzjoni, il-bini tal-paċi, 
relazzjonijiet tajba bejn il-ġirien, kif ukoll 
il-kuntatti u l-komunikazzjoni bejn il-
popli;

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Li jappoġġa l-kooperazzjoni 
territorjali u transfruntiera.

(e) Li jappoġġa l-kooperazzjoni 
territorjali u transfruntiera, kif ukoll li 
jtejjeb u jsaħħaħ il-kooperazzjoni 
strateġika u operazzjonali mal-Unjoni 
dwar kwistjonijiet ta' ġestjoni u ta' sigurtà 
fil-fruntieri fid-dawl tad-difiża kontra t-
theddid li ġej mill-kriminalità organizzata, 
mit-terroriżmu u miċ-ċiberkriminalità.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-assistenza taħt l-IPA III tista' 
tingħata lit-tip ta' azzjonijiet previsti fil-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u 
fil-Fond ta' Koeżjoni30, fil-Fond Soċjali 
Ewropew Plus31 u fil-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali32.

4. L-assistenza taħt l-IPA III tista' 
tingħata lit-tip ta' azzjonijiet previsti fil-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u 
fil-Fond ta' Koeżjoni30, fil-Fond Soċjali 
Ewropew Plus31 u fil-Fond Agrikolu 
Ewropew għall-Iżvilupp Rurali32 u l-Fond 
għall-Ġustizzja, għad-Drittijiet u għall-
Valuri.

__________________ __________________
30 COM(2018) 372 final Proposta għal 
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni.

30 COM(2018) 372 final Proposta għal 
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni.

31 COM(2018) 382 final Proposta għal 
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew Plus 
(FSE+).

31 COM(2018) 382 final Proposta għal 
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew Plus 
(FSE+).

32 COM (2018) 392 final 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 

32 COM (2018) 392 final 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 
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1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 
1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill.

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

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programmi u l-azzjonijiet taħt 
dan ir-Regolament għandhom jintegraw it-
tibdil fil-klima, il-ħarsien tal-ambjent u l-
ugwaljanza bejn is-sessi u, fejn applikabbli, 
għandhom jindirizzaw l-
interkonnessjonijiet bejn l-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli34, għall-promozzjoni 
ta' azzjonijiet integrati li jistgħu joħolqu 
benefiċċji kollaterali u jilħqu għanijiet 
multipli b'mod koerenti.

2. Il-programmi u l-azzjonijiet taħt 
dan ir-Regolament għandhom jintegraw it-
tibdil fil-klima, il-ħarsien tal-ambjent, id-
drittijiet fundamentali u l-ugwaljanza bejn 
is-sessi u, fejn applikabbli, għandhom 
jindirizzaw l-interkonnessjonijiet bejn l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli34, għall-
promozzjoni ta' azzjonijiet integrati li 
jistgħu joħolqu benefiċċji kollaterali u 
jilħqu għanijiet multipli b'mod koerenti.

_________________ _________________
34 
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

34 
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-assistenza għandha tiġi mmirata u 
aġġustata skont is-sitwazzjoni speċifika tal-
benefiċjarji elenkati fl-Anness I, filwaqt li 
jitqiesu l-isforzi ulterjuri meħtieġa biex 
jiġu ssodisfati l-kriterji ta' sħubija kif ukoll 
il-kapaċitajiet ta' dawk il-benefiċjarji. L-
assistenza għandha tiġi differenzjata fil-
kamp ta' applikazzjoni u fl-intensità skont 
il-ħtiġijiet, l-impenn għal riformi u l-
progress fl-implimentazzjoni ta' dawk ir-
riformi.

L-assistenza għandha tiġi mmirata u 
aġġustata għas-sitwazzjoni speċifika tal-
benefiċjarji elenkati fl-Anness I, filwaqt li 
jitqiesu l-isforzi ulterjuri meħtieġa biex 
jiġu ssodisfati l-kriterji ta' sħubija kif ukoll 
il-kapaċitajiet ta' dawk il-benefiċjarji, 
b'attenzjoni speċjali għat-titjib tal-
kapaċitajiet ta' assorbiment tagħhom. L-
assistenza għandha tiġi differenzjata fil-
kamp ta' applikazzjoni u fl-intensità skont 
il-ħtiġijiet, l-impenn għal riformi u l-
progress fl-implimentazzjoni ta' dawk ir-
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riformi.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Sospensjoni tal-assistenza tal-Unjoni

1. F'każijiet ta' deterjorament serju 
fir-rigward tal-istat tad-dritt, id-
demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-
libertajiet fundamentali f'benefiċjarju jew 
meta benefiċjarju jikser l-impenji meħuda 
fil-ftehimiet rilevanti konklużi mal-
Unjoni, il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa, f'konformità mal-Artikolu 14, li 
tadotta att delegat sabiex temenda l-
Anness I ta' dan ir-Regolament biex 
tissospendi, jew tissospendi parzjalment, l-
assistenza tal-Unjoni. Fl-eventwalità ta' 
sospensjoni parzjali, il-programmi li 
għalihom tapplika s-sospensjoni 
għandhom jiġu indikati. Meta tkun qed 
tieħu tali deċiżjonijiet, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura li l-appoġġ finanzjarju 
għal azzjonijiet li jibbenefikaw 
direttament liċ-ċittadini, b'mod partikolari 
dawk immexxija minn atturi mhux 
governattivi direttament relatati mat-
tisħiħ tal-istat tad-dritt, id-demokrazija, 
id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali, jibqa' possibbli.
2. Meta l-Kummissjoni tasal għall-
konklużjoni li r-raġunijiet li jiġġustifikaw 
is-sospensjoni tal-assistenza ma 
għadhomx japplikaw, għandha tingħata s-
setgħa li tadotta att delegat, f'konformità 
mal-Artikolu 14, biex temenda l-Anness I 
sabiex terġa' tintroduċi l-assistenza tal-
Unjoni.

Emenda 34
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Proposta għal regolament
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17 Artikolu 17

Informazzjoni, komunikazzjoni u 
pubbliċità

Informazzjoni, komunikazzjoni u 
pubbliċità

1. Għandhom japplikaw l-Artikoli 36 
u 37 tar-[Regolament NDICI].

1. Meta jkunu qed jipprovdu l-
assistenza finanzjarja taħt dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni u d-
delegazzjonijiet tal-Unjoni fil-pajjiżi 
benefiċjarji għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa sabiex jiżguraw il-
viżibbiltà tal-appoġġ finanzjarju tal-
Unjoni, inkluż il-monitoraġġ tal-
konformità tal-benefiċjarji ma' dawk ir-
rekwiżiti. L-azzjonijiet iffinanzjati mill-
IPA għandhom ikunu soġġetti għar-
rekwiżiti stabbiliti fil-Manwal dwar il-
Komunikazzjoni u Viżibbiltà għall-
Azzjonijiet Esterni tal-Unjoni Ewropea. 
Il-Kummissjoni għandha tadotta gwida 
għal kull benefiċjarju rigward il-proġetti 
ffinanzjati mill-Unjoni dwar l-azzjonijiet 
ta' viżibbiltà u komunikazzjoni.
1a. Il-Kummissjoni għandha tieħu 
miżuri biex issaħħaħ il-komunikazzjoni 
strateġika u d-diplomazija pubblika biex 
tikkomunika l-valuri tal-Unjoni u 
tenfasizza l-valur miżjud tal-appoġġ tal-
Unjoni.
1b. Il-benefiċjarji tal-finanzjament tal-
Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini 
tal-finanzjament tal-Unjoni u jiżguraw il-
viżibbiltà adegwata tiegħu billi:
(a) jipprovdu dikjarazzjoni li 
tenfasizza l-appoġġ li rċevew mill-Unjoni 
b'mod viżibbli fuq id-dokumenti u l-
materjal ta' komunikazzjoni relatat mal-
implimentazzjoni tal-fondi, anki f'sit web 
uffiċjali, fejn tali sit web jeżisti;
(b) jippromwovu l-azzjonijiet u r-
riżultati tagħhom billi jipprovdu 
informazzjoni koerenti, effettiva u 
proporzjonata mmirata lejn diversi tipi ta' 
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udjenzi, inkluż il-midja u l-pubbliku.
1c. Il-Kummissjoni għandha 
timplimenta azzjonijiet ta' informazzjoni u 
ta' komunikazzjoni relatati ma' dan ir-
Regolament, kif ukoll l-azzjonijiet 
stabbiliti bis-saħħa tiegħu u r-riżultati 
miksuba. Ir-riżorsi finanzjarji allokati 
għal dan ir-Regolament għandhom 
jikkontribwixxu wkoll għall-
komunikazzjoni korporattiva tal-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, dment li 
dawk il-prijoritajiet ikunu direttament 
relatati mal-objettivi msemmija fl-
Artikolu 3 u fl-Annessi II u III.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-istabbiliment 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, 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 tal-bniedem, id-
drittijiet ta' persuni li jappartjenu għal 
minoranzi, inklużi r-Rom kif ukoll persuni 
lesbjani, gay, bisesswali, transġeneru u 

(a) L-istabbiliment u l-promozzjoni sa 
minn stadju bikri tal-funzjonament korrett 
tal-istituzzjonijiet meħtieġa sabiex jiġu 
żgurati l-istat tad-dritt, id-demokrazija, id-
drittijiet fundamentali u d-drittijiet tal-
bniedem, inklużi d-drittijiet tal-minoranzi. 
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, filwaqt li jissalvagwardjaw u 
jippromwovu l-indipendenza tal-midja; 
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, 
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intersesswali, u l-libertajiet fundamentali, 
inkluża l-libertà tal-mezzi ta' 
komunikazzjoni u l-protezzjoni tad-data.

bisesswali, transġeneru u intersesswali, u l-
libertajiet fundamentali, inkluża l-libertà 
tal-mezzi ta' komunikazzjoni u l-
protezzjoni tad-data. iħeġġu u jappoġġaw 
il-parteċipazzjoni effettiva tan-nisa u tal-
gruppi ta' minoranza fil-politika. 
jindirizzaw l-integrazzjoni ta' kwistjonijiet 
ta' ugwaljanza bejn is-sessi bħala prijorità 
u jieħdu passi konkreti għall-integrazzjoni 
tal-politiki kollha ta' ugwaljanza bejn is-
sessi.

Emenda 36

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Il-promozzjoni tar-rispett għad-
drittijiet tal-persuni li jappartjenu għal 
minoranzi nazzjonali, etniċi jew 
lingwistiċi. L-interventi għandu jkollhom 
l-għan li: jimmiraw lejn azzjonijiet li 
jappoġġaw id-depolitiċizzazzjoni ta' 
kwistjonijiet tal-minoranzi, l-iżvilupp ta' 
oqfsa leġiżlattivi u strateġiji fit-tul għall-
protezzjoni tad-drittijiet tal-minoranzi; 
jistabblixxu kapaċitajiet robusti għall-
monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni eżistenti dwar il-protezzjoni 
tal-minoranzi fil-prattika sabiex tiġi 
żgurata l-applikazzjoni effettiva u jiġu 
rimedjati n-nuqqasijiet; jippermettu l-
iżvilupp ta' strutturi 
governattivi/parlamentari/tal-
amministrazzjoni statali u tal-ġudikatura 
li jiggarantixxu l-parteċipazzjoni tal-
minoranzi u t-twaqqif ta' korpi jew fora 
speċifiċi għall-minoranzi, bħal kunsilli 
tal-minoranzi; jiffaċilitaw u jippromwovu 
l-użu ta' lingwi tal-minoranzi fl-
edukazzjoni, fl-amministrazzjoni 
pubblika, u fil-ħajja pubblika u kulturali 
u fil-midja; jiskambjaw l-aħjar prattiki fil-
qasam tad-diskriminazzjoni pożittiva u l-
azzjonijiet affermattivi;



AD\1174734MT.docx 25/33 PE625.581v02-00

MT

Emenda 37

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) It-titjib tas-sitwazzjoni tar-Rom. L-
interventi għandu jkollhom l-għan li: 
jiżviluppaw strateġiji fit-tul kredibbli, 
komprensivi u ffinanzjati b'mod adegwat 
għall-inklużjoni u għall-integrazzjoni tar-
Rom; ikunu mmirati lejn miżuri biex 
titjieb is-sitwazzjoni tar-Rom fl-oqsma tal-
edukazzjoni, is-saħħa, l-abitazzjoni u l-
impjieg, azzjonijiet li jkollhom l-għan li 
jnaqqsu l-illitteriżmu u t-tluq bikri mill-
iskola; ikunu mmirati lejn miżuri li 
jiżguraw il-parteċipazzjoni tar-Rom fil-
ħajja pubblika u politika;

Emenda 38

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Ir-riforma tal-amministrazzjonijiet 
pubbliċi f'konformità mal-Prinċipji tal-
Amministrazzjoni Pubblika. L-interventi 
għandu jkollhom l-għan li: jsaħħu l-oqfsa 
ta' riforma tal-amministrazzjoni pubblika; 
itejbu l-ippjanar strateġiku u l-iżvilupp 
politiku u l-iżvilupp leġiżlattiv inklużiv u 
bbażat fuq l-evidenza; itejbu l-
professjonalizzazzjoni u 
depolitiċizzazzjoni tas-servizz pubbliku 
billi jinkorporaw prinċipji meritokratiċi; 
jippromwovu t-trasparenza u r-
responsabbiltà; itejbu l-kwalità u l-għoti ta' 
servizzi, inklużi proċeduri amministrattivi 
xierqa u l-użu ta' gvern elettroniku ffukat 
fuq iċ-ċittadini; isaħħu l-amministrazzjoni 
finanzjarja pubblika u l-produzzjoni ta' 
statistika affidabbli.

(b) Ir-riforma tal-amministrazzjonijiet 
pubbliċi f'konformità mal-Prinċipji tal-
Amministrazzjoni Pubblika. L-interventi 
għandu jkollhom l-għan li: isaħħu l-oqfsa 
ta' riforma tal-amministrazzjoni pubblika; 
itejbu l-ippjanar strateġiku u l-iżvilupp 
politiku u l-iżvilupp leġiżlattiv inklużiv u 
bbażat fuq l-evidenza; itejbu l-
kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili, inklużi l-organizzazzjonijiet 
tan-nisa, li r-rwol tagħhom huwa 
fundamentali għal demokrazija li 
tiffunzjona tajjeb; itejbu l-
professjonalizzazzjoni u 
depolitiċizzazzjoni tas-servizz pubbliku 
billi jinkorporaw prinċipji meritokratiċi; 
jippromwovu t-trasparenza u r-
responsabbiltà; itejbu l-kwalità u l-għoti ta' 
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servizzi, jissalvagwardjaw in-
nondiskriminazzjoni u jipprovdu approċċ 
imfassal apposta, inklużi proċeduri 
amministrattivi xierqa u l-użu ta' gvern 
elettroniku ffukat fuq iċ-ċittadini; isaħħu u 
jimmodernizzaw l-amministrazzjoni 
finanzjarja pubblika; jirriformaw l-
amministrazzjonijiet tat-taxxa, jiżviluppaw 
l-ekonomija diġitali u l-produzzjoni ta' 
statistika affidabbli.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) It-tisħiħ tal-kapaċità tal-Unjoni u 
tas-sħab tagħha biex jipprevjenu l-kunflitti, 
jibnu l-paċi u jindirizzaw sitwazzjonijiet ta' 
qabel u ta' wara l-kriżi, inkluż permezz ta' 
twissija bikrija u analiżi tar-riskju 
sensittiva għall-kunflitti; il-promozzjoni 
tal-kuntatti bejn in-nies, ir-rikonċiljazzjoni, 
il-miżuri għall-bini tal-paċi u għall-bini tal-
fiduċja, l-appoġġ tal-azzjonijiet tat-tisħiħ 
tal-kapaċitajiet għas-sigurtà u l-iżvilupp 
(CBSD — capacity building in support of 
security and development).

(d) It-tisħiħ tal-kapaċità tal-Unjoni u 
tas-sħab tagħha biex jipprevjenu l-
kriminalità transfruntiera, il-kunflitti, 
jibnu l-paċi u jindirizzaw sitwazzjonijiet ta' 
qabel u ta' wara l-kriżi, inkluż permezz ta' 
twissija bikrija u analiżi tar-riskju 
sensittiva għall-kunflitti; il-promozzjoni 
tal-kuntatti bejn in-nies, ir-rikonċiljazzjoni, 
il-miżuri għall-bini tal-paċi u għall-bini tal-
fiduċja, l-appoġġ tal-azzjonijiet tat-tisħiħ 
tal-kapaċitajiet għas-sigurtà u l-iżvilupp 
(CBSD — capacity building in support of 
security and development); il-
kooperazzjoni strateġika u operazzjonali 
mal-Unjoni dwar il-ġestjoni tal-fruntieri, 
il-faċilitazzjoni tal-kooperazzjoni tal-
pulizija u dik ġudizzjarja bejn il-
benefiċjarji u l-Istati Membri tal-Unjoni 
fid-difiża kontra l-kriminalità 
transfruntiera u l-appoġġ għat-tisħiħ tal-
kapaċitajiet fil-qasam taċ-ċibersigurtà u l-
ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità.

Emenda 40

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

(f) Il-promozzjoni tal-allinjament tar-
regoli, tal-istandards, tal-politiki u tal-
prattiki tal-pajjiżi sħab ma' dawk tal-Unjoni 
inklużi r-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat.

(f) Il-promozzjoni tal-allinjament tar-
regoli, tal-istandards, tal-politiki u tal-
prattiki tal-pajjiżi sħab ma' dawk tal-Unjoni 
inklużi r-regoli dwar l-akkwist pubbliku, 
il-kompetizzjoni, l-għajnuna mill-Istat u d-
drittijiet fundamentali u t-titjib tal-
kapaċità tagħhom li jimplimentaw l-
acquis tal-Unjoni.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) It-tisħiħ fl-aċċess għall-
edukazzjoni, għat-taħriġ u għat-tagħlim tul 
il-ħajja u l-kwalità tagħhom fil-livelli 
kollha, u l-offerta ta' appoġġ lis-setturi 
kulturali u kreattivi. L-interventi f'dan il-
qasam għandu jkollhom l-għan li: 
jippromwovu aċċess ugwali għall-
edukazzjoni u kura bikrija ta' kwalità tat-
tfal, għall-edukazzjoni primarja u 
sekondarja, itejbu l-għoti tal-ħiliet bażiċi; 
iżidu l-livelli edukattivi milħuqa, inaqqsu 
t-tluq bikri mill-iskola u jsaħħu t-taħriġ tal-
għalliema; jiżviluppaw sistemi ta' 
edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali (VET — 
vocational and educational training) u 
jippromwovu sistemi ta' tagħlim imsejsin 
fuq ix-xogħol biex jiffaċilitaw it-
tranżizzjoni fis-suq tax-xogħol; itejbu l-
kwalità u r-relevanza tal-edukazzjoni 
għolja; jinkoraġġixxu attivitajiet relatati 
mal-alumni; itejbu l-aċċess għal tagħlim tul 
il-ħajja u jappoġġaw l-investiment fl-
infrastruttura tal-edukazzjoni u t-taħriġ, 
b'mod partikolari bil-għan li jnaqqsu l-
ispariġġi territorjali u jrawmu edukazzjoni 
mhux segregata u wkoll permezz tal-użu 
tat-teknoloġiji diġitali.

(g) It-tisħiħ fl-aċċess għall-
edukazzjoni, għat-taħriġ u għat-tagħlim tul 
il-ħajja u l-kwalità tagħhom fil-livelli 
kollha, u l-offerta ta' appoġġ lis-setturi 
kulturali u kreattivi. L-interventi f'dan il-
qasam għandu jkollhom l-għan li: 
jippromwovu aċċess ugwali għall-
edukazzjoni u kura bikrija ta' kwalità tat-
tfal, għall-edukazzjoni primarja u 
sekondarja, itejbu l-għoti tal-ħiliet bażiċi; 
itejbu l-livelli ta' progress fl-edukazzjoni, 
inaqqsu t-tluq bikri mill-iskola, jiżguraw 
ir-rikonoxximent reċiproku ta' diplomi u 
ħiliet u jsaħħu t-taħriġ tal-għalliema; 
jiżviluppaw sistemi ta' edukazzjoni u taħriġ 
vokazzjonali (VET — vocational and 
educational training) u jippromwovu 
sistemi ta' tagħlim imsejsin fuq ix-xogħol 
biex jiffaċilitaw it-tranżizzjoni fis-suq tax-
xogħol; itejbu l-kwalità u r-relevanza tal-
edukazzjoni għolja; jinkoraġġixxu 
attivitajiet relatati mal-alumni; itejbu l-
aċċess għal tagħlim tul il-ħajja u 
jappoġġaw l-investiment fl-infrastruttura 
tal-edukazzjoni u t-taħriġ, b'mod partikolari 
bil-għan li jnaqqsu l-ispariġġi territorjali u 
jrawmu edukazzjoni mhux segregata u 
wkoll permezz tal-użu tat-teknoloġiji 
diġitali.
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Emenda 42

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 jappoġġaw 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) Il-promozzjoni 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 jappoġġaw l-integrazzjoni 
sostenibbli u nondiskriminatorja 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.

Emenda 43

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, 

(i) Il-promozzjoni tal-protezzjoni u l-
inklużjoni soċjali u l-qerda tal-faqar. L-
interventi f'dan il-qasam għandu jkollhom 
l-għan li jimmodernizzaw is-sistemi 
inklużivi ta' protezzjoni soċjali biex 
jipprovdu protezzjoni effettiva, effiċjenti, 
nondiskriminatorja u adegwata fl-istadji 
kollha tal-ħajja ta' persuna, irawmu l-
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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.

inklużjoni soċjali, jippromwovu l-
opportunitajiet indaqs u jindirizzaw l-
inugwaljanzi u l-faqar. L-interventi f'dan il-
qasam għandhom ukoll jiffukaw fuq: l-
iżgurar tal-aċċess għall-protezzjoni 
internazzjonali, l-iffaċilitar tal-
migrazzjoni legali u tax-xogħol u l-
integrazzjoni ta' komunitajiet emarġinati 
bħall-migranti u r-Rom; il-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni bbażata fuq kwalunkwe 
fattur bħas-sess, ir-razza, il-kulur, l-
oriġini soċjali jew etnika, il-fatturi 
ġenetiċi, il-lingwa, 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.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) It-titjib fl-aċċess għal teknoloġiji u 
servizzi diġitali u t-tisħiħ tar-riċerka, l-
iżvilupp teknoloġiku u l-innovazzjoni billi 
jsir investiment fil-konnettività diġitali, il-
fiduċja u s-sigurtà diġitali, il-ħiliet diġitali 
u l-intraprenditorija, kif ukoll fl-
infrastruttura tar-riċerka u ambjent 
favorevoli, u billi jiġu promossi n-
netwerkjar u l-kollaborazzjoni.

(l) It-titjib fl-aċċess għal teknoloġiji u 
servizzi diġitali u t-tisħiħ tar-riċerka, l-
iżvilupp teknoloġiku u l-innovazzjoni billi 
jsir investiment fil-konnettività diġitali 
filwaqt li tingħata attenzjoni speċjali lill-
mikroreġjuni u liż-żoni rurali l-aktar 
żvantaġġati u lill-abitanti tagħhom, il-
fiduċja u s-sigurtà diġitali, il-ħiliet diġitali 
u l-intraprenditorija, kif ukoll fl-
infrastruttura tar-riċerka u ambjent 
favorevoli, u billi jiġu promossi l-bini ta' 
netwerks u l-kollaborazzjoni.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt na (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(na) Il-promozzjoni tat-turiżmu u tal-
wirt kulturali u naturali. L-interventi 
għandu jkollhom l-għan li: jippreservaw u 
jagħtu ħajja ġdida lill-wirt kulturali, 
inkluż dak tal-minoranzi, li jipproteġu u 
jippromwovu l-wirt naturali u 
jinkoraġġixxu t-turiżmu sostenibbli; 

Emenda 46

Proposta għal regolament
Anness III – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 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-
migranti, tar-Rom u tal-gruppi li jinsabu 
f'sitwazzjonijiet vulnerabbli; l-investiment 
fis-servizzi pubbliċi tal-impjiegi; u l-
appoġġ tal-investiment fis-saħħa pubblika 
u s-servizzi soċjali;

Emenda 47

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-investiment fiż-żgħażagħ, l-
edukazzjoni u l-ħiliet permezz inter alia 
tal-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' 
edukazzjoni konġunta, taħriġ vokazzjonali, 
skemi ta' taħriġ u infrastruttura li tappoġġa 
l-attivitajiet konġunti favur iż-żgħażagħ;

(f) l-investiment fiż-żgħażagħ, l-
edukazzjoni u l-ħiliet permezz, inter alia, 
tal-iżgurar tar-rikonoxximent tal-ħiliet u 
l-kwalifiki, tal-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta' edukazzjoni konġunta, 
taħriġ vokazzjonali, skemi ta' taħriġ u 
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infrastruttura li tappoġġa l-attivitajiet 
konġunti favur iż-żgħażagħ;

Emenda 48

Proposta għal regolament
Anness III – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) l-investiment fil-bini tal-
kapaċitajiet tal-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili; 

Emenda 49

Proposta għal regolament
Anness IV – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-lista' ta' indikaturi ewlenin tal-
prestazzjoni għandha tintuża biex tgħin 
biex jitkejjel il-kontribut tal-Unjoni għall-
kisba tal-għanijiet speċifiċi tagħha:

Il-lista' ta' indikaturi ewlenin tal-
prestazzjoni għandha tintuża biex tgħin 
biex jitkejjel il-kontribut tal-Unjoni għall-
kisba tal-għanijiet speċifiċi tagħha u l-
progress magħmul mill-benefiċjarji:
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