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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Għalkemm dan ir-Regolament għandu portata ġeografika dinjija, huwa jżomm attenzjoni 
partikolari fuq il-viċinat tal-UE. Meta wieħed iqis il-fraġilità istituzzjonali rreġistrata f'diversi 
minn dawn il-pajjiżi, li ħafna drabi hija riflessa minn degradazzjoni profonda tad-drittijiet tal-
bniedem u tal-libertajiet fundamentali, l-Unjoni jista' jkollha rwol ta' rilevanza unika u ssir 
attur internazzjonali fl-oqsma tal-iżvilupp u tal-kooperazzjoni internazzjonali. 

L-għan ewlieni ta' kwalunkwe politika tal-iżvilupp huwa li tistimula l-progress ekonomiku u 
soċjali tanġibbli fil-pajjiżi terzi, li l-ewwel u qabel kollox ikun ta' benefiċċju għas-soċjetajiet u 
fl-istess ħin jippromwovi d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali. Għal din ir-
raġuni, huwa kruċjali li l-Unjoni trawwem djalogu effikaċi mal-Organizzazzjonijiet tas-
Soċjetà Ċivili u mal-NGOs bħala s-sħab ewlenin tagħha, fid-dawl tal-valur miżjud tal-
imparzjalità politika tagħhom u tal-attivitajiet lokali tagħhom fil-qasam tad-drittijiet tal-
bniedem u tal-iżvilupp soċjali. Ir-Regolament għandu jsaħħaħ ir-rwol tagħhom fl-
implimentazzjoni tal-programmi; il-Kunsill u l-Kummissjoni Ewropea għandhom iqisu l-
opinjoni tagħhom u jiżviluppaw relazzjoni bbażata fuq il-fiduċja reċiproka u r-responsabbiltà. 

Bl-adozzjoni ta' atti ġuridikament vinkolanti u impenji politiċi, bħall-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali, il-Konsensus Ewropew dwar l-Iżvilupp u r-rikonoxximent formali tal-
Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, l-Unjoni tat lilha nnifisha qafas 
ġuridiku li jrid jiġi implimentat fid-dritt u fil-politiki tal-UE. 

Il-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem dwar l-Artikolu 2 u 3 u tad-
dispożizzjoni imnaqqxa fl-Artikolu 19 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali jimponu approċċ 
ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem fl-aġenda tagħha tal-politiki tal-iżvilupp u ta' 
kooperazzjoni. Għaldaqstant, fenomeni bħaċ-ċaqliq furzat għandhom jiġu indirizzati permezz 
ta' politiki fit-tul, li jibdew mil-livell lokali ta' amministrazzjoni u b'rispett sħiħ tal-prinċipji u 
tal-impenji Ewropej, b'mod speċjali fir-rigward tad-dritt ta' aċċess għall-protezzjoni 
internazzjonali previst mid-dritt internazzjonali. 

Fid-dawl tal-vokazzjoni demokratika tal-Parlament Ewropew, huwa essenzjali li jissaħħaħ ir-
rwol ewlieni ta' sorveljanza tiegħu. Minn dan isegwi li, flimkien mal-Istati Membri, il-
Parlament Ewropew għandu jżomm kompetenza speċifika fir-rigward tal-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tar-rapport annwali ppreżentat mill-Kummissjoni Ewropea. Mhuwiex biżżejjed 
li sempliċiment il-Parlament jiġi infurmat, kif previst fl-abbozz ta' proposta. 

Kif iddikjarat fl-istess proposta, wieħed mill-għanijiet ta' dan ir-Regolament huwa li jagħti 
aktar flessibbiltà finanzjarja fir-riallokazzjoni tal-fondi. Madankollu, il-flessibbiltà meħtieġa 
biex tiġi indirizzata r-reazzjoni rapida għal sfidi urġenti ma għandhiex tkun ta' detriment għal 
mekkaniżmu ta' governanza ċar, trasparenti u stabbilit sew. Barra minn hekk, primarjament, 
hija għandha twieġeb għall-ħtiġijiet urġenti tal-pajjiżi vulnerabbli (l-Afrika sub-Saħarjana, il-
Pajjiżi l-Anqas Żviluppati), u ma għandhiex tkun predeterminata u kkundizzjonata minn 
għażliet ta' politika barranija ġeostrateġika tal-UE. Il-kooperazzjoni għall-iżvilupp ma 
għandhiex issir għodda tal-politika barranija jew tal-politika kummerċjali primarjament użata 
biex jitmexxew 'il quddiem l-interessi tal-UE, hekk kif jidher li qiegħed jissuġġerixxi r-
Regolament NDICI (Artikolu 3(1)).

Il-fokus tar-Regolament għandu jkun il-qerda tal-faqar, il-ġlieda kontra l-inugwaljanzi u l-
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promozzjoni tad-drittijiet, mhux fuq l-għanijiet tal-politika tal-UE bħas-sigurtà u l-kontroll 
tal-migrazzjoni.

Għalhekk, hemm il-ħtieġa ta' bilanċ aħjar fir-Regolament bejn il-pilastru ġeografiku li huwa 
enfasizzat iżżejjed u l-pilastru tematiku, meta wieħed iqis li tal-ewwel huwa aktar marbut 
mal-objettivi ġeopolitiċi tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li tal-aħħar jikkontribwixxi għall-
iżvilupp dinji tad-drittijiet fundamentali u għall-benesseri tal-popolazzjonijiet milquta minn 
kriżi jew wara l-kriżi.

EMENDI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Barranin u l-Kumitat għall-Iżvilupp, bħala l-kumitati responsabbli, sabiex jieħu 
inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tagħhom:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-għan ġenerali tal-Programm 
"Strument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni 
għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni 
Internazzjonalit (l-"Istrument") jenħtieġ li 
jkun li jsostni u jippromwovi l-valuri u l-
interessi tal-Unjoni madwar id-dinja 
sabiex jiġu segwiti l-għanijiet u l-prinċipji 
tal-azzjoni esterna tal-Unjoni, kif stabbiliti 
fl-Artikolu 3(5), fl-Artikoli 8 u 21 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

(1) L-għan ġenerali tal-Programm 
"Strument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni 
għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni 
Internazzjonali" (l-"Istrument") jenħtieġ li 
jkun li jippromwovi l-iżvilupp sostenibbli, 
jikkontribwixxi għall-qerda tal-faqar u 
għall-ġlieda kontra l-inugwaljanzi bħal 
dawk ikkawżati, fost oħrajn, mill-
isfruttament tar-riżorsi jew mill-ħtif tal-
art u tal-ilma, u li jafferma l-prinċipji tal-
Unjoni, kif stabbiliti fl-Artikolu 3(5), fl-
Artikoli 8 u 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament jenħtieġ li tkun iggwidata 
mill-ħames prijoritajiet stabbiliti fl-
Istrateġija Globali għall-Politika Estera u 
ta' Sigurtà tal-Unjoni (l-"Istrateġija 

(8) L-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament jenħtieġ li tkun iggwidata 
mill-qafas ta' politika għall-kooperazzjoni 
għall-iżvilupp tal-Unjoni kif stabbilit fl-
Aġenda 2030 tan-Nazzjonijiet Uniti għall-
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Globali")59, ippreżentata fid-
19 ta' Ġunju 2016, li tirrappreżenta l-
viżjoni tal-Unjoni u l-qafas għal 
involviment estern magħqud u 
responsabbli fi sħubija ma' oħrajn, biex 
tmexxi 'l quddiem il-valuri u l-interessi 
tagħha. L-Unjoni jenħtieġ li ssaħħaħ is-
sħubijiet, tippromwovi d-djalogu dwar il-
politika u r-rispons kollettiv għall-isfidi ta' 
tħassib dinji. L-azzjoni tagħha jenħtieġ li 
tappoġġa l-interessi u l-valuri tal-Unjoni 
fl-aspetti kollha tagħhom, inklużi l-
preservazzjoni tal-paċi, il-prevenzjoni tal-
kunflitti, it-tisħiħ tas-sigurtà 
internazzjonali, il-ġlieda kontra kawżi fl-
għeruq tal-migrazzjoni irregolari u l-
assistenza lil popolazzjonijiet, pajjiżi u 
reġjuni biex jikkonfrontaw diżastri 
naturali jew ikkawżati mill-bniedem, l-
appoġġ għall-politika kummerċjali, il-
kooperazzjoni ekonomika, il-promozzjoni 
ta' soluzzjonijiet u teknoloġiji diġitali u t-
trawwim tad-dimensjoni internazzjonali 
tal-politiki tal-Unjoni. Fil-promozzjoni tal-
interessi tagħha, l-Unjoni jenħtieġ li 
tikkonforma mal-prinċipji tar-rispett għal
standards soċjali u ambjentali għolja, 
għall-istat tad-dritt, għad-dritt
internazzjonali u għad-drittijiet tal-
bniedem u tippromwovihom.

Iżvilupp Sostenibbli, fil-Ftehim ta' 
Pariġi1a, fil-Kunsens Ewropew għall-
Iżvilupp1b, fil-Pjan ta' Azzjoni tal-UE 
għad-Drittijiet tal-Bniedem u għad-
Demokrazija, fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, fil-
Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni 
tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet 
Fundamentali u fil-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-
Tfal. Jenħtieġ li tkun iggwidata wkoll 
mill-ħames prijoritajiet stabbiliti fl-
Istrateġija Globali għall-Politika Estera u 
ta' Sigurtà tal-Unjoni (l-"Istrateġija 
Globali")59, ippreżentata fid-
19 ta' Ġunju 2016, li tirrappreżenta l-
viżjoni tal-Unjoni u l-qafas għal 
involviment estern magħqud u 
responsabbli fi sħubija ma' oħrajn, biex 
tmexxi 'l quddiem il-valuri u l-interessi 
tagħha. L-Unjoni jenħtieġ li ssaħħaħ is-
sħubijiet, tippromwovi d-djalogu dwar il-
politika u r-rispons kollettiv għall-isfidi ta' 
tħassib dinji. L-azzjoni tagħha jenħtieġ li 
tappoġġa l-prinċipji tal-Unjoni fl-aspetti 
kollha tagħha, inklużi l-kontribut għall-
qerda tal-faqar, il-ġlieda kontra l-
inugwaljanzi, b'mod partikolari l-
inugwaljanzi soċjali, il-preservazzjoni tal-
paċi, il-prevenzjoni tal-kunflitti, il-ġlieda 
kontra l-kawżi fundamentali tal-
migrazzjoni u ċ-ċaqliq sfurzati u filwaqt li 
tiġi żgurata kooperazzjoni robusta ma'
pajjiżi terzi għall-fini li tiġi stabbilita żona 
ta' viċinat ta' sikurezza, l-assistenza lill-
popolazzjonijiet u lill-pajjiżi u r-reġjuni li 
jinsabu taħt pressjoni migratorja 
mqawwija jew li jħabbtu wiċċhom ma'
diżastri naturali jew ikkawżati mill-
bniedem, l-appoġġ għal politika
kummerċjali ġusta, konformi mad-
drittijiet tal-bniedem, għad-diplomazija 
ekonomika u għall-kooperazzjoni
ekonomika, il-promozzjoni ta' 
soluzzjonijiet u teknoloġiji diġitali u t-
trawwim tad-dimensjoni internazzjonali 
tal-politiki tal-Unjoni. Fil-promozzjoni tal-
interessi tagħha, l-Unjoni jenħtieġ li 
tikkonforma ma' standards soċjali u 
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ambjentali għolja, mad-demokrazija 
kostituzzjonali, mad-dritt internazzjonali u 
mad-drittijiet tal-bniedem, u 
tippromwovihom.

__________________ __________________

59 "Viżjoni Kondiviża, Azzjoni Komuni: 
Ewropa aktar b'saħħitha. Strateġija Globali 
għall-Politika Estera u ta' Sigurtà tal-
Unjoni", Ġunju 2016.

1a ĠU L 282, 19.10.2016, p. 4.

1b GU C 210, 30.6.2017, p. 1.

59 "Viżjoni Kondiviża, Azzjoni Komuni: 
Ewropa aktar b'saħħitha. Strateġija Globali 
għall-Politika Estera u ta' Sigurtà tal-
Unjoni", Ġunju 2016.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Skont l-Istrateġija Globali u l-Qafas 
ta' Sendai għat-Tnaqqis tar-Riskju ta' 
Diżastri (2015-2030) kif adottat fit-
18 ta' Marzu 201561, jenħtieġ li jingħata 
rikonoxximent lill-ħtieġa li nimxu lil hinn 
mir-reazzjonijiet għall-kriżijiet u l-
konteniment tagħhom u nersqu lejn 
approċċ aktar strutturali u fuq terminu twil 
li jindirizza b'mod aktar effettiv is-
sitwazzjonijiet ta' fraġilità, id-diżastri 
naturali u dawk magħmula mill-bniedem, u 
l-kriżijiet fit-tul. Huma meħtieġa enfażi 
akbar u approċċi kollettivi fuq it-tnaqqis 
tar-riskju, il-prevenzjoni, il-mitigazzjoni u 
t-tħejjija; u huma meħtieġa sforzi ulterjuri 
biex jissaħħaħ ir-rispons rapidu u l-irkupru 
durabbli. Dan ir-Regolament jenħieġ 
għalhekk li jikkontribwixxi biex tissaħħaħ 
ir-reżiljenza u biex jorbot l-għajnuna 
umanitarja u l-azzjoni ta' żvilupp permezz 
ta' azzjonijiet ta' rispons rapidu.

(11) Skont l-Istrateġija Globali u l-Qafas 
ta' Sendai għat-Tnaqqis tar-Riskju ta' 
Diżastri (2015-2030) kif adottat fit-
18 ta' Marzu61, jenħtieġ li jingħata 
rikonoxximent lill-ħtieġa li nimxu lil hinn 
mir-reazzjonijiet għall-kriżijiet u t-trażżin 
tagħhom u nersqu lejn approċċ aktar 
strutturali u fuq terminu twil li jindirizza 
b'mod aktar effettiv is-sitwazzjonijiet ta' 
fraġilità, id-diżastri naturali u dawk 
magħmula mill-bniedem, u l-kriżijiet fit-
tul. Huma meħtieġa enfażi akbar u 
approċċi kollettivi fuq it-tnaqqis tar-riskju, 
il-prevenzjoni, il-mitigazzjoni u t-tħejjija; u 
huma meħtieġa sforzi ulterjuri biex 
jissaħħaħ ir-rispons rapidu u l-irkupru 
dewwiemi bbażat fuq id-drittijiet tal-
bniedem. Dan ir-Regolament jenħtieġ 
għalhekk li jikkontribwixxi biex tissaħħaħ 
ir-reżiljenza u biex jorbot l-għajnuna 
umanitarja u l-azzjoni ta' żvilupp permezz 
ta' programmi ġeografiċi u tematiċi u 
azzjonijiet ta' rispons rapidu.

__________________ __________________

61 "Il-Qafas ta' Sendai għat-Tnaqqis tar-
Riskju ta' Diżastri", adottat fl-

61 "Il-Qafas ta' Sendai għat-Tnaqqis tar-
Riskju ta' Diżastri", adottat fl-
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18 ta' Marzu 2015 u approvat mill-
Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti 
fit-3 ta' Ġunju 2015 (A/RES/69/283).

18 ta' Marzu 2015 u approvat mill-
Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti 
fit-3 ta' Ġunju 2015 (A/RES/69/283).

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Skont l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli, dan ir-Regolament jenħtieġ li 
jikkontribwixxi għall-monitoraġġ u għar-
rappurtar b'enfażi fuq ir-riżultati, li jkopru 
l-outputs, l-eżiti u l-impatti f'pajjiżi sħab li 
jibbenefikaw mill-assistenza finanzjarja 
esterna tal-Unjoni. B'mod partikolari, kif 
miftiehem fil-Kunsens, l-azzjonijiet
permezz ta' dan ir-Regolament huma 
mistennija li jikkontribwixxu 20 % tal-
Assistenza Uffiċjali għall-Iżvilupp 
iffinanzjata skont dan ir-Regolament għall-
inklużjoni soċjali u l-iżvilupp tal-bniedem, 
inklużi l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti 
tas-setgħa lin-nisa.

(13) Skont l-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli, dan ir-Regolament jenħtieġ li 
jikkontribwixxi għall-monitoraġġ u għar-
rappurtar b'enfażi fuq ir-riżultati, li jkopru 
l-outputs, l-eżiti u l-impatti f'pajjiżi sħab li 
jibbenefikaw mill-assistenza finanzjarja 
esterna tal-Unjoni. B'mod partikolari, kif 
miftiehem fil-Kunsens, l-azzjonijiet 
meħuda fil-qafas ta' dan ir-Regolament 
huma mistennija li jikkontribwixxu 20 % 
tal-Assistenza Uffiċjali għall-Iżvilupp 
iffinanzjata fl-ambitu ta' dan ir-Regolament 
għall-inklużjoni soċjali u l-iżvilupp tal-
bniedem, inklużi l-ugwaljanza bejn is-sessi 
u l-għoti tas-setgħa lin-nisa u wkoll l-
inklużjoni ta' nies b'diżabbiltà.

Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Dan ir-Regolament jenħtieġ li 
jirrifletti l-ħtieġa ta' konċentrazzjoni fuq 
prijoritajiet strateġiċi, kemm 
ġeografikament – il-Viċinat Ewropew u l-
Afrika, kif ukoll pajjiżi li huma fraġli u li 
huma l-aktar fil-bżonn, iżda wkoll 
tematikament – is-sigurtà, il-migrazzjoni, 
it-tibdil fil-klima u d-drittijiet tal-bniedem.

(17) Dan ir-Regolament jenħtieġ li 
jirrifletti l-ħtieġa ta' konċentrazzjoni fuq 
prijoritajiet strateġiċi, kemm 
ġeografikament – il-Viċinat Ewropew u l-
Afrika, kif ukoll il-Pajjiżi l-Anqas 
Żviluppati u pajjiżi oħra madwar id-dinja 
li huma fraġli u li jinsabu l-aktar fil-bżonn
– iżda wkoll tematikament – l-ilħuq, 
permezz tal-kooperazzjoni internazzjonali, 
tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, il-
ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u d-
degradazzjoni ambjentali, il-ġlieda kontra 
l-inugwaljanzi u l-kontribut għall-
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protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-
pajjiżi sħab tal-Unjoni.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-Politika Ewropea tal-Viċinat, kif 
rieżaminata fl-201562, timmira lejn li 
tistabbilizza l-pajjiżi ġirien u li ssaħħaħ ir-
reżiljenza, b'mod partikolari billi ssaħħaħ l-
iżvilupp ekonomiku, bħala l-prijoritajiet 
politiċi ewlenin tal-Unjoni. Biex tilħaq l-
għan tagħha, il-Politika Ewropea tal-
Viċinat rieżaminata ffukat fuq erba' oqsma 
ta' prijorità: governanza tajba, demokrazija, 
stat tad-dritt u drittijiet tal-bniedem, 
b'enfażi partikolari fuq involviment akbar 
mas-soċjetà ċivili; l-iżvilupp ekonomiku; 
is-sigurtà; il-migrazzjoni u l-mobilità, 
inkluż l-indirizzar tal-kawżi fundamentali 
tal-migrazzjoni irregolari u tal-ispostament 
furzat. Id-differenzazzjoni u s-sjieda 
reċiproka akbar huma l-karatteristika tal-
Politika Ewropea tal-Viċinat, li 
tirrikonoxxi l-livelli differenti ta' 
involviment, u tirrifletti l-interessi ta' kull 
pajjiż fir-rigward tan-natura u l-fokus tas-
sħubija tiegħu mal-Unjoni.

(19) Il-Politika Ewropea tal-Viċinat, kif 
rieżaminata fl-201562, timmira lejn li 
tistabbilizza l-pajjiżi ġirien u li ssaħħaħ ir-
reżiljenza, b'mod partikolari billi ssaħħaħ l-
iżvilupp ekonomiku, bħala l-prijoritajiet 
politiċi ewlenin tal-Unjoni. Biex tilħaq l-
għan tagħha, il-Politika Ewropea tal-
Viċinat rieżaminata ffukat fuq erba' oqsma 
ta' prijorità: governanza tajba, demokrazija, 
stat tad-dritt u drittijiet tal-bniedem, 
b'enfażi partikolari fuq involviment akbar 
mas-soċjetà ċivili; l-iżvilupp ekonomiku; 
is-sigurtà; il-migrazzjoni u l-mobilità, 
inkluż l-indirizzar determinat tal-kawżi 
fundamentali tal-migrazzjoni u ċ-ċaqliq 
sfurzati u l-għajnuna lill-popolazzjonijiet, 
pajjiżi u reġjuni li jħabbtu wiċċhom 
magħhom, kif ukoll sfidi ġodda bħall-
migrazzjoni minħabba fatturi ambjentali. 
Id-differenzazzjoni u s-sjieda reċiproka 
akbar huma l-karatteristika tal-Politika 
Ewropea tal-Viċinat, li tirrikonoxxi l-livelli 
differenti ta' involviment, u tirrifletti l-
interessi ta' kull pajjiż fir-rigward tan-
natura u l-fokus tas-sħubija tiegħu mal-
Unjoni. Dan ir-Regolament jenħtieġ li 
jgħin l-implimentazzjoni tal-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli fil-Politika Ewropea 
tal-Viċinat u jiżgura l-koerenza tal-politiki 
għall-iżvilupp sostenibbli fl-objettivi 
kollha tiegħu.

__________________ __________________

62 Komunikazzjoni konġunta lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni, "Rieżami tal-Politika 
Ewropea tal-Viċinat", 

62 Komunikazzjoni konġunta lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni, "Rieżami tal-Politika 
Ewropea tal-Viċinat", 
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18 ta' Novembru 2015. 18 ta' Novembru 2015.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Huwa essenzjali li tiżdied il-
kooperazzjoni dwar il-migrazzjoni ma' 
pajjiżi sħab, ħalli jitgawdew il-benefiċċji 
ta' migrazzjoni ġestita tajjeb u regolari u 
tiġi indirizzata effettivament il-
migrazzjoni irregolari. Tali kooperazzjoni
jenħtieġ li tikkontribwixxi biex jiġi żgurat 
l-aċċess għall-protezzjoni internazzjonali, 
l-indirizzar tal-kawżi fundamentali tal-
migrazzjoni irregolari, it-titjib tal-ġestjoni 
tal-fruntieri u li jsiru sforzi fil-ġlieda 
kontra l-migrazzjoni irregolari, it-
traffikar tal-bnedmin u l-faċilitazzjoni 
tad-dħul klandestin ta' migranti, u ssir 
ħidma fuq ir-ritorn, ir-riammissjoni u r-
riintegrazzjoni meta rilevanti, fuq il-bażi 
tal-akkontabbiltà reċiproka u r-rispett 
sħiħ tal-obbligi umanitarji u tad-drittijiet 
tal-bniedem. Għalhekk, il-kooperazzjoni 
effettiva tal-pajjiżi terzi mal-Unjoni f'dan 
il-qasam jenħtieġ li ssir element integrali 
mill-prinċipji ġenerali ta' dan ir-
Regolament. Aktar koerenza bejn il-
migrazzjoni u l-politiki tal-kooperazzjoni 
għall-iżvilupp hija importanti biex jiġi 
żgurat li l-assistenza għall-iżvilupp 
tappoġġa lill-pajjiżi sħab jimmaniġġaw il-
migrazzjoni b'mod aktar effettiv. Dan ir-
Regolament jenħtieġ li jikkontribwixxi 
għal approċċ koordinat, olistiku u 
strutturat għall-migrazzjoni, billi 
jimmassimizza s-sinerġiji u japplika l-
ingranaġġ meħtieġ.

(29) Il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi
jenħtieġ li tikkontribwixxi biex jiġi żgurat 
l-aċċess għall-protezzjoni internazzjonali, 
inkluż l-iffaċilitar ta' toroq sikuri u legali 
ta' migrazzjoni u ta' ażil, jiġu indirizzati l-
kawżi fundamentali tal-migrazzjoni u ċ-
ċaqliq sfurzati, issir reazzjoni effettiva 
għall-migrazzjoni minħabba fatturi 
ambjentali, jiġu protetti l-vittmi tat-
traffikar u tal-faċilitazzjoni tad-dħul 
klandestin ta' bnedmin, kif ukoll biex 
tintemm id-domanda għat-traffikar tal-
bnedmin, fuq il-bażi tar-rispett sħiħ tal-
obbligi internazzjonali u Ewropej tad-
drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji ta' 
solidarjetà, nondiskriminazzjoni u non-
refoulement.

Emenda 8
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Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Dan ir-Regolament jenħtieġ li 
jippermetti lill-Unjoni tirrispondi għall-
isfidi, il-ħtiġijiet u l-opportunitajiet relatati 
mal-migrazzjoni, f'komplementarjetà mal-
politika tal-UE dwar il-migrazzjoni. Sabiex 
jikkontribwixxi għal dan il-għan, u 
mingħajr preġudizzju għaċ-ċirkustanzi 
mhux previsti, 10 % mill-pakkett
finanzjarju tiegħu huma mistennija jkunu
ddedikati biex jiġu indirizzati l-għeruq tal-
migrazzjoni irregolari u tal-ispostament 
sfurzat u biex tiġi appoġġata l-ġestjoni u l-
governanza tal-migrazzjoni, inkluża l-
protezzjoni tar-refuġjati u d-drittijiet tal-
migranti fl-għanijiet ta' dan ir-
Regolament.

(30) Dan ir-Regolament jenħtieġ li 
jippermetti lill-Unjoni tirrispondi għall-
isfidi, il-ħtiġijiet u l-opportunitajiet relatati 
mal-migrazzjoni u mal-politika tal-ażil
f'komplementarjetà mal-politika tal-Unjoni
dwar il-migrazzjoni u l-prijoritajiet kif 
inhuma spjegati għall-Fond għall-
Migrazzjoni u l-Ażil. Sabiex 
jikkontribwixxi għal dan il-għan, u 
mingħajr preġudizzju għall-isfidi ġodda li 
qed jitfaċċaw, 10 % tal-pakkett finanzjarju 
tiegħu huma mistennija jiġu ddedikati biex 
jiġu indirizzati l-kawżi fundamentali tal-
migrazzjoni u ċ-ċaqliq sfurzati, isir użu 
minn toroq legali ta' migrazzjoni, jiġi 
żgurat aċċess xieraq għal protezzjoni 
internazzjonali u biex jingħata appoġġ 
lill-ħtiġijiet tal-persuni spostati u tal-
komunitajiet ospitanti. Dan jenħtieġ li jsir 
billi jiġu appoġġati l-impjiegi deċenti u 
sostenibbli, b'mod partikolari għaż-
żgħażagħ, kif ukoll il-kura tas-saħħa, in-
nutrizzjoni, l-edukazzjoni u 
prekundizzjonijiet soċjali oħra għall-
impjegabbiltà.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) L-EFSD + jenħtieġ li jkollu l-għan 
li jappoġġaw l-investimenti bħala mezz li 
jikkontribwixxu biex jinkisbu l-Għanijiet 
ta' Żvilupp Sostenibbli permezz tat-
trawwim ta' żvilupp ekonomiku u soċjali
sostenibbli u inklużiv u billi jippromwovi 
r-reżiljenza soċjoekonomika tal-pajjiżi
sħab, b'enfasi partikolari fuq il-qerda tal-
faqar, it-tkabbir sostenibbli u inklużiv, il-
ħolqien ta' impjiegi diċenti, l-

(34) L-EFSD + jenħtieġ li jkollu l-għan 
li jappoġġaw l-investimenti bħala mezz li 
jikkontribwixxu biex jinkisbu l-Għanijiet 
ta' Żvilupp Sostenibbli permezz tat-
trawwim ta' żvilupp ekonomiku u soċjali 
sostenibbli u inklużiv; Il-promozzjoni tar-
reżiljenza soċjoekonomika fil-pajjiżi sħab 
b'enfasi partikolari fuq il-qerda tal-faqar, il-
progress ekonomiku sostenibbli u inklużiv, 
il-ħolqien ta' impjiegi deċenti u 
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opportunitajiet ekonomiċi, il-ħiliet u l-
intraprenditorija, is-setturi 
soċjoekonomiċi, l-intrapriżi mikro, żgħar u 
medji, kif ukoll billi jiġu indirizzati l-kawżi
soċjoekonomiċi speċifiċi tal-migrazzjoni 
irregolari, f'konformità mad-dokumenti 
rilevanti ta' programmazzjoni indikattiva. 
Jenħtieġ li tingħata attenzjoni speċjali lill-
pajjiżi identifikati bħala li għaddejjin minn 
fraġilità jew kunflitt, lill-Pajjiżi l-Anqas 
Żviluppati u lill-pajjiżi fqar b'ħafna dejn.

opportunitajiet ekonomiċi b'mod 
partikolari għaż-żgħażagħ u għan-nisa, il-
ħiliet u l-intraprenditorija, billi jingħata 
appoġġ lill-intrapriżi mikro, żgħar u ta' 
daqs medju u l-kooperattivi, ambjent 
stabbli għall-investiment, kif ukoll l-
indirizzar tad-degradazzjoni ambjentali, 
tal-ħtif tal-art u tal-ilma, tat-tibdil fil-
klima permezz tal-mitigazzjoni u l-
adattament, u il-kawżi soċjoekonomiċi
fundamentali speċifiċi tal-migrazzjoni u ċ-
ċaqliq sfurzati skont id-dokumenti ta' 
programmar indikattiv rilevanti. Barra 
minn hekk, jenħtieġ li tingħata attenzjoni 
speċjali biex jittejbu t-twettiq tas-servizzi 
bażiċi pubbliċi essenzjali, bħalma huma l-
kura tas-saħħa, l-edukazzjoni, in-
nutrizzjoni, is-sanità tal-ilma u l-iġjene kif 
ukoll is-sigurtà tal-ikel u l-aċċess ekwu 
għal akkomodazzjoni diċenti, u biex 
tittejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-
popolazzjonijiet urbani li qed jikbru 
b'mod rapidu . Jenħtieġ li tingħata 
attenzjoni speċjali lill-pajjiżi identifikati 
bħala li għaddejjin minn fraġilità jew 
kunflitt, lill-Pajjiżi l-Anqas Żviluppati u 
lill-pajjiżi fqar b'ħafna dejn.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Azzjonijiet esterni huma ta' spiss 
implimentati f'ambjent volatili ħafna li jkun 
jeħtieġ adattament kontinwu u rapidu 
għall-ħtiġijiet li jevolvu tas-sħab tal-Unjoni 
u għall-isfidi dinjija għad-drittijiet tal-
bniedem, id-demokrazija u l-governanza 
tajba, is-sigurtà u l-istabbiltà, it-tibdil fil-
klima u l-ambjent, l-oċeani, u l-kriżi tal-
migrazzjoni u l-kawżi ewlenin tagħha. Ir-
rikonċiljazzjoni tal-prinċipju tal-
prevedibbiltà mal-ħtieġa ta' reazzjoni 
rapida għal ħtiġijiet ġodda 
konsegwentement ifisser l-adattament tal-

(39) Azzjonijiet esterni huma ta' spiss 
implimentati f'ambjent volatili ħafna li jkun 
jeħtieġ adattament kontinwu u rapidu 
għall-ħtiġijiet li jevolvu tas-sħab tal-Unjoni 
u għall-isfidi dinjija għad-drittijiet tal-
bniedem, id-demokrazija u l-governanza 
tajba, is-sigurtà u l-istabbiltà, it-tibdil fil-
klima u l-ambjent, l-oċeani, u l-kawżi 
fundamentali tal-migrazzjoni u ċ-ċaqliq 
sfurzati. Ir-rikonċiljazzjoni tal-prinċipju 
tal-prevedibbiltà mal-ħtieġa ta' reazzjoni 
rapida għal ħtiġijiet ġodda 
konsegwentement ifisser l-adattament tal-
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implimentazzjoni finanzjarja tal-
programmi. Biex tiżdied il-kapaċità tal-UE 
li tirrispondi għal ħtiġijiet mhux previsti, u 
billi jibni fuq l-esperjenza ta' suċċess tal-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ),
ammont jenħtieġ li jitħalla mhux allokat 
bħala riżerva għall-isfidi u l-prijoritajiet li 
jinħolqu. Jenħtieġ li din ir-riżerva tiġi 
mobilizzata skont il-proċeduri stabbiliti 
f'dan ir-Regolament.

implimentazzjoni finanzjarja tal-
programmi. Biex tiżdied il-kapaċità tal-UE 
li tirrispondi għal ħtiġijiet mhux previsti, 
filwaqt li tibni fuq l-esperjenza ta' suċċess 
tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ), 
jenħtieġ li jitħalla ammont mhux allokat 
bħala pakkett għall-isfidi li jkunu qed 
jitfaċċaw u għas-sitwazzjonijiet ta' 
emerġenza. Jenħtieġ li din ir-riżerva tiġi 
mobilizzata skont il-proċeduri stabbiliti 
f'dan ir-Regolament.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Pjanijiet ta' azzjoni annwali jew 
pluriennali u miżuri msemmija fl-
Artikolu 19 jikkostitwixxu programmi ta' 
ħidma skont ir-Regolament Finanzjarju. 
Pjanijiet ta' azzjoni annwali jew pluriennali 
jikkonsistu f'sett ta' miżuri miġbura 
f'dokument wieħed.

(43) Pjanijiet ta' azzjoni annwali jew 
pluriennali u miżuri msemmija fl-
Artikolu 19 jikkostitwixxu programmi ta' 
ħidma skont ir-Regolament Finanzjarju. 
Pjanijiet ta' azzjoni annwali jew pluriennali 
jikkonsistu f'sett ta' miżuri li jispeċifikaw l-
objettivi li jkunu fil-mira, ir-riżultati 
mistennija u l-attivitajiet prinċipali, il-
metodi ta' implimentazzjoni u s-sħab ta' 
implimentazzjoni, il-baġit u kwalunkwe 
nefqa ta' appoġġ assoċjata miġbura 
f'dokument wieħed.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-
ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil Aħjar 
tal-Liġijiet tas-13 ta' April 201678, hemm 
il-ħtieġa li dan il-programm jiġi evalwat 
fuq l-informazzjoni miġbura permezz ta' 
rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ, filwaqt li 
jiġu evitati regolamentazzjoni u piżijiet 
amministrattivi żejda, b'mod partikolari 

(47) Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-
ftehim Interistituzzjonali għat-Tfassil Aħjar 
tal-Liġijiet tas-13 ta' April 201678, hemm 
il-ħtieġa li dan il-Programm jiġi evalwat 
fuq l-informazzjoni miġbura permezz ta' 
rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ, filwaqt li 
jiġu evitati regolamentazzjoni u piżijiet 
amministrattivi żejda, b'mod partikolari 
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għall-Istati Membri. Fejn xieraq, dawn ir-
rekwiżiti jistgħu jinkludu indikaturi li 
jistgħu jitkejlu, bħala bażi għall-
evalwazzjoni tal-effetti tal-Programm fil-
post. Huwa ta' importanza partikolari li 
waqt il-ħidma preparatorja tagħha, il-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa anki fil-livell tal-esperti, u li dawn 
il-konsultazzjonijiet jsiru f'konformità mal-
prinċipji stabbiliti 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 
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.

għall-Istati Membri. Dawn ir-rekwiżiti 
jenħtieġ li jinkludu indikaturi li jistgħu 
jitkejlu, bħala bażi għall-evalwazzjoni tal-
effetti tal-Programm fuq il-post. Huwa ta' 
importanza partikolari li waqt il-ħidma 
preparatorja tagħha, il-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa, li 
jinkludu lill-partijiet ikkonċernati u lill-
esperti rilevanti, u li dawn il-
konsultazzjonijiet jsiru f'konformità mal-
prinċipji stabbiliti 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 
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.

__________________ __________________

78 Il-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni 
Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar 
it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-
13 ta' April 2016; ĠU L 123, 12.5.2016, 
p. 1–14.

78 Il-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni 
Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar 
it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-
13 ta' April 2016; ĠU L 123, 12.5.2016, 
p. 1–14.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 47a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47a) Sabiex jittejbu r-responsabbiltà 
effettiva u t-trasparenza tal-baġit tal-
Unjoni, dan ir-Regolament jenħtieġ li 
jinkludi dispożizzjonijiet li jsaħħu l-
monitoraġġ, ir-rapportar u l-evalwazzjoni, 
b'mod partikolari proċedura speċifika 
għal rapportar imsaħħaħ tal-
programmazzjoni annwali lill-Parlament 
Ewropew. Bi flessibbiltà akbar għall-
allokazzjoni tal-fondi, l-iskrutinju tal-
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implimentazzjoni jsir kruċjali għall-
awtoritajiet baġitarji tal-Unjoni sabiex jiġi 
żgurat li l-infiq jirrifletti l-objettivi u l-
prinċipji ta' dan ir-Regolament.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jappoġġa u jippromwovi d-
djalogu u l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u 
reġjuni fil-Viċinat, fl-Afrika sub-Saħarjana, 
fl-Asja u fil-Paċifiku, u fil-Kontinent 
Amerikan u fil-Karibew;

(a) li jappoġġa u jippromwovi d-
djalogu u l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u 
reġjuni fil-Viċinat, fl-Afrika sub-Saħarjana, 
fl-Asja u fil-Paċifiku, u fil-Kontinent 
Amerikan u fil-Karibew, bl-objettiv li 
jfittex li jinkiseb żvilupp sostenibbli, 
jinqered il-faqar, jiġu miġġielda l-
inugwaljanzi, bħalma huma dawk 
ikkawżati, inter alia, mill-isfruttament tar-
riżorsi naturali jew mill-ħtif tal-art u tal-
ilma;

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fil-livell dinji, li jikkonsolida u 
jappoġġa d-demokrazija, l-istat tad-dritt u 
d-drittijiet tal-bniedem, l-appoġġ għall-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, aktar 
stabbiltà u paċi u li jindirizza sfidi dinjija 
oħra, inkluż il-migrazzjoni u l-mobbiltà;

(b) li jikkonsolida u jappoġġa d-
demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-
ugwaljanza soċjali, jappoġġa lill-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, aktar 
stabbiltà bbażata fuq il-paċi u li jindirizza 
sfidi dinjija oħra, inklużi t-tibdil fil-klima u 
l-kawżi fundamentali tal-migrazzjoni u ċ-
ċaqliq sfurzati, il-faqar u d-diżastri 
naturali jew dawk ikkawżati mill-
bniedem;

Emenda 16

Proposta għal regolament
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Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Mill-anqas 20 % tal-Għajnuna 
Uffiċjali għall-Iżvilupp iffinanzjata skont 
dan ir-Regolament għandhom jiġu 
delimitati għall-azzjonijiet li jappoġġaw l-
inklużjoni soċjali u l-iżvilupp tal-bniedem, 
sabiex jiġi sostnut u msaħħaħ il-
forniment ta' servizzi soċjali bażiċi, bħas-
saħħa, inkluża n-nutrizzjoni, l-
edukazzjoni u l-protezzjoni soċjali, b'mod 
partikolari għall-persuni l-aktar 
emarġinati, u b'enfasi fuq in-nisa u t-tfal.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programmi ġeografiċi jistgħu jkopru l-
pajjiżi terzi kollha, ħlief il-pajjiżi kandidati 
u l-pajjiżi kandidati potenzjali kif definiti 
fir-Regolament (UE) Nru …/….80 (IPA) u 
l-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropew kif 
definit fid-Deċiżjoni tal-Kunsill …/… 
(UE).

Il-programmi ġeografiċi jistgħu jkopru l-
pajjiżi terzi kollha, ħlief il-pajjiżi u t-
territorji extra-Ewropej kif definiti fid-
Deċiżjoni tal-Kunsill …/… (UE).

_________________

80 Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Istrument għall-
Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (ĠU L ).

Ġustifikazzjoni

Matul il-kriżi migratorja, il-Kummissjoni Ewropea pprovdiet lill-pajjiżi fil-Balkani tal-
Punent, li kollha huma pajjiżi kandidati b'aċċess għal assistenza ta' qabel l-adeżjoni, 
b'finanzjament umanitarju. Barra mill-assistenza umaitarja, appoġġ finanzjarju u tekniku 
għal attivitajiet relatati mal-fluss akbar ta' migrazzjoni u mal-kriżi tar-rifuġjati kien provdut 
permezz tal-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni. L-istrument attwali m'għandux 
jeskludi b'mod espliċitu l-pajjiżi kandidtati u l-pajjiżi kandidati potenzjali għar-raġuni tal-
iżgurar, jekk meħtieġa, tal-flessibbiltà finanzjarja.
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jikkontribwixxu għall-istabbiltà u 
għall-prevenzjoni ta' kunflitti 
f'sitwazzjonijiet ta' urġenza, kriżi 
emerġenti, kriżi u wara kriżi;

(a) jikkontribwixxu għall-prevenzjoni 
ta' kunflitti f'sitwazzjonijiet ta' urġenza, ta' 
kriżi li tkun qed titfaċċa, ta' kriżi u ta' 
wara kriżi, f'konformità mal-Konvenzjoni 
Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet 
tal-Bniedem u tal-Libertajiet 
Fundamentali, u għall-indirizzar 
determinat tal-kawżi fundamentali tal-
kriżi, bħalma huma d-deżertifikazzjoni, l-
isfruttament tar-riżorsi naturali u l-ħtif 
tal-art u tal-ilma;

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Ir-riżervi ta' EUR 10 200 miljun 
għall-isfidi u l-prijoritajiet emerġenti
għandhom iżidu l-ammonti msemmija fil-
paragrafu 2 f'konformità mal-Artikolu 15.

3. Ir-riżervi ta' EUR 10 200 miljun 
għall-isfidi, l-emerġenzi u l-prijoritajiet 
emerġenti għandhom iżidu l-ammonti 
msemmija fil-paragrafu 2 f'konformità 
mal-Artikolu 15.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ftehimiet ta' assoċjazzjoni, il-ftehimiet 
ta' sħubija u ta' kooperazzjoni, il-ftehimiet 
multilaterali u ftehimiet oħra li 
jistabbilixxu relazzjoni legalment
vinkolanti ma' pajjiżi sħab, kif ukoll il-
konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew u l-
konklużjonijiet tal-Kunsill, id-
dikjarazzjonijiet ta' summits jew il-

Il-Kunsens Ewropew għall-Iżvilupp, il-
Pjan ta' Azzjoni tal-UE għad-Drittijiet tal-
Bniedem u d-Demokrazija, il-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, il-Konvenzjoni Ewropea dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet 
Fundamentali, il-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-
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konklużjonijiet ta' laqgħat ta' livell għoli 
ma' pajjiżi sħab, ir-riżoluzzjonijiet rilevanti 
tal-Parlament Ewropew, il-
komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni jew 
il-Komunikazzjonijiet konġunti tal-
Kummissjoni u tar-Rappreżentant Għoli 
tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-
Politika ta' Sigurtà, għandhom 
jikkostitwixxu l-qafas kumplessiv ta' 
politika għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament.

Tfal, u l-ftehimiet ta' assoċjazzjoni, il-
ftehimiet ta' sħubija u ta' kooperazzjoni, il-
ftehimiet multilaterali, u ftehimiet oħra li 
jistabbilixxu relazzjoni ġuridikament
vinkolanti ma' pajjiżi sħab, dment li tali 
ftehimiet ta' assoċjazzjoni, ta' sħubija, ta' 
kooperazzjoni, multilaterali u ftehimiet 
oħra ma jorbtux flimkien l-għajnuna 
għall-iżvilupp, il-ħtiġijiet ta' sigurtà u l-
ġestjoni tal-migrazzjoni, kif ukoll il-
konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew u l-
konklużjonijiet tal-Kunsill, id-
dikjarazzjonijiet ta' summits jew il-
konklużjonijiet ta' laqgħat ta' livell għoli 
ma' pajjiżi sħab, ir-riżoluzzjonijiet rilevanti 
tal-Parlament Ewropew, il-
komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni jew 
il-Komunikazzjonijiet konġunti tal-
Kummissjoni u tar-Rappreżentant Għoli 
tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-
Politika ta' Sigurtà, għandhom 
jikkostitwixxu l-qafas kumplessiv ta' 
politika għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandu jiġi applikat approċċ 
ibbażat fuq id-drittijiet li jinkludi d-
drittijiet kollha tal-bniedem, sew ċivili u 
politiċi jew ekonomiċi, soċjali u kulturali 
sabiex jiġu integrati l-prinċipji tad-drittijiet 
tal-bniedem, sabiex id-detenturi tad-dritt 
jiġu appoġġati fil-pretensjoni tad-drittijiet 
tagħhom b'enfasi fuq gruppi aktar foqra u 
aktar vulnerabbli u sabiex il-pajjiżi sħab 
jiġu appoġġati fl-implimentazzjoni tal-
obbligi internazzjonali tagħhom dwar id-
drittijiet tal-bniedem. Dan ir-Regolament 
għandu jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-
sessi u l-għoti tas-setgħa lin-nisa.

2. Għandu jiġi applikat approċċ 
ibbażat fuq id-drittijiet li jinkludi d-
drittijiet kollha tal-bniedem, sew ċivili u 
politiċi jew ekonomiċi, soċjali u kulturali 
sabiex jiġu integrati l-prinċipji tad-drittijiet 
tal-bniedem, sabiex id-detenturi tad-dritt 
jiġu appoġġati fil-pretensjoni tad-drittijiet 
tagħhom b'enfasi fuq gruppi aktar foqra u 
aktar vulnerabbli u sabiex il-pajjiżi sħab 
jiġu appoġġati fl-implimentazzjoni tal-
obbligi internazzjonali tagħhom dwar id-
drittijiet tal-bniedem. Dan ir-Regolament 
għandu jagħti attenzjoni partikolari lill-
ħtiġijiet tat-tfal u żgħażagħ u għandu 
jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-
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għoti tas-setgħa lin-nisa.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Għandu jiġi segwit approċċ aktar 
koordinat, olistiku u strutturat għall-
migrazzjoni mas-sħab u l-effikaċja tiegħu 
tiġi vvalutata regolarment.

7. Għandu jiġi segwit approċċ aktar 
koordinat, olistiku u strutturat għall-
migrazzjoni mas-sħab u l-effikaċja tiegħu 
tiġi vvalutata regolarment, mingħajr ma 
tiġi kkundizzjonata l-għajnuna għall-
iżvilupp mal-ġestjoni tal-migrazzjoni min-
naħa tal-pajjiżi terzi u b'rispett tad-
drittijiet tal-bniedem, inkluż id-dritt li kull 
individwu għandu li jħalli l-pajjiż ta' 
oriġini tiegħu.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-atturi militari
b'appoġġ għall-iżvilupp u għas-sigurtà 
għall-iżvilupp

Użu ta' finanzjament tal-Unjoni għall-
bini tal-kapaċità tal-atturi militari

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) taħriġ li huwa maħsub biex 
jikkontribwixxi speċifikament għall-
kapaċità ta' ġlied tal-forzi armati.

(c) taħriġ maħsub biex jikkontribwixxi 
għall-kapaċità ta' ġlied ta' kwalunkwe 
forza armata
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Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-Unjoni għandha tikkonsulta wkoll 
donaturi u atturi oħra, inklużi 
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili u 
awtoritajiet lokali, fejn rilevanti;

(c) l-Unjoni għandha tikkonsulta wkoll 
donaturi u atturi oħra, inklużi 
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili u 
awtoritajiet lokali;

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) mingħajr preġudizzju għall-
paragrafu 4, l-azzjonijiet għandhom ikunu 
bbażati, sal-punt possibbli, fuq djalogu 
bejn l-Unjoni, l-Istati Membri u l-pajjiżi 
sħab ikkonċernati, inklużi awtoritajiet 
nazzjonali u lokali, bl-involviment tas-
soċjetà ċivili, tal-parlamenti nazzjonali u 
lokali u ta' partijiet ikkonċernati oħra, 
sabiex tittejjeb is-sjieda tal-proċess u biex
jiġi inkoraġġit l-appoġġ għall-istrateġiji 
nazzjonali u reġjonali;

(a) mingħajr preġudizzju għall-
paragrafu 4, l-azzjonijiet għandhom ikunu 
bbażati fuq djalogu inklużiv bejn l-Unjoni, 
l-Istati Membri u l-pajjiżi sħab 
ikkonċernati, inklużi awtoritajiet nazzjonali 
u lokali, bl-involviment tas-soċjetà ċivili, 
inklużi rappreżentanti tat-tfal, tal-anzjani, 
tal-persuni b'diżabilità, tal-persuni 
LGBTI u tal-popli indiġeni, il-parlamenti
nazzjonali u lokali u l-komunitajiet, u
partijiet ikkonċernati rilevanti oħra, sabiex 
tittejjeb is-sjieda tal-proċess u jiġi 
inkoraġġit l-appoġġ għall-istrateġiji 
nazzjonali u reġjonali;

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riżervi għall-isfidi u l-prijoritajiet 
emerġent

Sfidi li jkunu qed jitfaċċaw u 
sitwazzjonijiet ta' emerġenza

Emenda 28
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) biex jassigura rispons xieraq tal-
Unjoni f'każ ta' ċirkustanzi mhux previsti;

(a) biex jassigura rispons xieraq tal-
Unjoni f'każ ta' sfidi jibdew jitfaċċaw u 
ċirkustanzi mhux prevedibbli;

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) biex jindirizza ħtiġijiet ġodda jew 
sfidi emerġenti, bħal dawk fil-fruntieri 
tal-Unjoni jew tal-ġirien tagħha marbuta 
ma' sitwazzjonijiet ta' kriżi u ta' wara kriżi 
jew ta' pressjoni migratorja;

(b) biex jindirizza ħtiġijiet ġodda jew 
sfidi li qed jitfaċċaw jew sitwazzjonijiet ta' 
emerġenza marbuta ma' sitwazzjonijiet ta' 
kriżi u ta' wara kriżi, diżastri naturali jew 
dawk ikkawżati mill-bniedem, jew abbużi 
fuq skala kbira tad-drittijiet tal-bniedem u 
tal-libertajiet fundamentali;

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-ammont imsemmi fl-
Artikolu 6(3) ma għandux jintuża għall-
miżuri marbuta mal-ġestjoni tal-
migrazzjoni.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B'mod indikattiv 10 % tal-pakkett 
finanzjarju stabbilit fl-Artikolu 4(2)(a) biex 
jissupplimenta l-allokazzjonijiet finanzjarji 

1. B'mod indikattiv 10 % tal-pakkett 
finanzjarju stabbilit fl-Artikolu 4(2)(a) biex 
jissupplimenta l-allokazzjonijiet finanzjarji 
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għall-pajjiżi msemmija fl-Artikolu 12 
għandu jiġi allokat lill-pajjiżi sħab elenkati 
fl-Anness I sabiex jimplimentaw l-approċċ 
ibbażat fuq il-prestazzjoni. L-
allokazzjonijiet ibbażati fuq il-prestazzjoni 
għandhom jiġu deċiżi fuq il-progress
tagħhom lejn id-demokrazija, id-drittijiet
tal-bniedem, l-istat tad-dritt, il-
kooperazzjoni dwar il-migrazzjoni, il-
governanza ekonomika u r-riformi. Il-
progress tal-pajjiżi sħab għandu jiġi valutat 
kull sena.

għall-pajjiżi msemmija fl-Artikolu 12 
għandu jiġi allokat lill-pajjiżi sħab elenkati 
fl-Anness I sabiex jimplimentaw l-approċċ 
ibbażat fuq il-prestazzjoni. L-
allokazzjonijiet ibbażati fuq il-prestazzjoni 
għandhom jiġu deċiżi abbażi tal-progress
tagħhom fil-qasam tad-drittijiet tal-
bniedem, l-istat tad-dritt u l-governanza 
tajba. Il-progress tal-pajjiżi sħab għandu 
jiġi valutat kull sena bl-involviment attiv 
tas-soċjetà ċivili.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-approċċ ibbażat fuq il-
prestazzjoni ma għandux japplika għall-
appoġġ lis-soċjetà ċivili, lill-kuntatti bejn 
il-persuni, inkluża l-kooperazzjoni fost l-
awtoritajiet lokali, l-appoġġ għat-titjib tad-
drittijiet tal-bniedem, jew miżuri ta' appoġġ 
marbutin ma' kriżijiet. F'każ ta' 
degradazzjoni serja jew persistenti tad-
demokrazija, tad-drittijiet tal-bniedem u 
tal-istat tad-dritt, l-appoġġ għal dawn l-
azzjonijiet jista' jiżdied.

2. L-approċċ ibbażat fuq il-
prestazzjoni ma għandux japplika għall-
appoġġ lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà
ċivili, lill-NGOs, lill-kuntatti bejn il-
persuni, l-appoġġ għat-titjib tad-drittijiet 
tal-bniedem, jew miżuri ta' appoġġ 
marbutin ma' kriżijiet. F'każ ta' 
degradazzjoni serja jew persistenti tad-
drittijiet tal-bniedem, l-appoġġ għal dawn 
l-azzjonijiet għandu jiżdied.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kooperazzjoni transfruntiera, kif 
definit fl-Artikolu 2(3), għandu jkopri l-
kooperazzjoni dwar il-fruntieri bejn artijiet 
biswit xulxin, il-kooperazzjoni 
transnazzjonali fuq territorji 
transnazzjonali ikbar, kooperazzjoni 
marittima madwar il-baċiri tal-baħar, kif 

1. Fir-rispett sħiħ tal-istrumenti tad-
dritt internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet 
tal-bniedem, inter alia il-Protokoll għat-
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità 
Ekonomika Afrikana Relatat mal-
Moviment Liberu tal-Persuni, id-Dritt ta' 
Residenza u d-Dritt ta' Stabbiliment u l-
Konvenzjoni tal-1951 dwar l-Istatus tar-
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ukoll il-kooperazzjoni interreġjonali. Rifuġjati, il-kooperazzjoni transfruntiera, 
kif definit fl-Artikolu 2(3), għandu jkopri l-
kooperazzjoni dwar il-fruntieri bejn artijiet 
biswit xulxin, il-kooperazzjoni 
transnazzjonali fuq territorji 
transnazzjonali ikbar, kooperazzjoni 
marittima madwar il-baċiri tal-baħar, kif 
ukoll il-kooperazzjoni interreġjonali. Il-
kooperazzjoni transfruntiera ma 
għandhiex tiġi implimentata biex 
tappoġġa l-kontroll tal-migrazzjoni. Il-
Kummissjoni għandha tipprovdi l-
possibilità li tirċievi direttament l-ilmenti 
mill-kontropartijiet eliġibbli. Il-
Kummissjoni għandha tqis tali 
informazzjoni fid-dawl ta' kooperazzjoni 
futura ma' dawk il-kontropartijiet.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. F'każ ta' ksur tad-drittijiet tal-
bniedem jew tal-libertajiet fundamentali, 
kull programm ta' kooperazzjoni 
transfruntiera fil-pajjiż ikkonċernat u 
ffinazjat mill-Unjoni għandu jiġi sospiż 
mingħajr dewmien.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta n-nefqa ta' appoġġ ma tkunx 
inkluża fil-pjanijiet ta' azzjoni jew fil-
miżuri msemmija fl-Artikolu 21, il-
Kummissjoni għandha tadotta, fejn xieraq, 
miżuri ta' appoġġ. Il-finanzjament tal-
Unjoni taħt il-miżuri ta' appoġġ jista' 

2. Meta n-nefqa ta' appoġġ ma tkunx 
inkluża fil-pjanijiet ta' azzjoni jew fil-
miżuri msemmija fl-Artikolu 21, il-
Kummissjoni għandha tadotta, fejn xieraq, 
miżuri ta' appoġġ. Il-finanzjament tal-
Unjoni taħt il-miżuri ta' appoġġ, bl-
esklużjoni ta' kwalunkwe attività jew pass 
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jkopri: ta' natura militari, jista' jkopri:

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan tal-EFSD+ bħala pakkett 
finanzjarju integrat, li jipprovdi kapaċità 
finanzjarja li tuża l-metodi ta' 
implimentazzjoni stabbiliti fl-
Artikolu 23(1)(a), (e), (f) u (g), għandu 
jkun li jappoġġa l-investimenti u jżid l-
aċċess għall-finanzjament, bil-għan li 
jrawwem żvilupp ekonomiku u soċjali 
sostenibbli u inklużiv u jippromwovi r-
reżiljenza soċjoekonomika fil-pajjiżi sħab 
b'enfasi partikolari fuq il-qerda tal-faqar, it-
tkabbir sostenibbli u inklużiv, il-ħolqien ta' 
impjiegi diċenti, l-opportunitajiet 
ekonomiċi, il-ħiliet u l-intraprenditorija, is-
setturi soċjoekonomiċi, l-intrapriżi mikro, 
żgħar u medji, kif ukoll jindirizza l-kawżi 
fundamentali soċjoekonomiċi speċifiċi tal-
migrazzjoni irregolari, skont id-dokumenti 
ta' programmazzjoni indikattiva rilevanti. 
Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-
pajjiżi identifikati bħala li għaddejjin minn 
fraġilità jew kunflitt, lill-Pajjiżi l-Anqas 
Żviluppati u lill-pajjiżi fqar b'ħafna dejn.

L-għan tal-EFSD+ bħala pakkett 
finanzjarju integrat, li jipprovdi kapaċità 
finanzjarja li tuża l-metodi ta' 
implimentazzjoni stabbiliti fl-
Artikolu 23(1)(a), (e), (f) u (g), għandu 
jkun li jappoġġa l-investimenti u jżid l-
aċċess għall-finanzjament, bil-għan li 
jrawwem żvilupp ekonomiku u soċjali 
sostenibbli u inklużiv u ambjent stabbli 
għall-investimenti, li jippromwovi r-
reżiljenza soċjoekonomika fil-pajjiżi sħab 
b'enfasi partikolari fuq il-qerda tal-faqar, it-
tkabbir sostenibbli u inklużiv, il-ħolqien ta' 
impjiegi diċenti, l-opportunitajiet 
ekonomiċi, il-ħiliet u l-intraprenditorija, is-
setturi soċjoekonomiċi, l-intrapriżi mikro, 
żgħar u medji, kif ukoll jindirizza l-kawżi 
fundamentali soċjoekonomiċi speċifiċi tal-
migrazzjoni irregolari, skont id-dokumenti 
ta' programmazzjoni indikattiva rilevanti. 
Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-
pajjiżi identifikati bħala li għaddejjin minn 
fraġilità jew kunflitt, lill-Pajjiżi l-Anqas 
Żviluppati u lill-pajjiżi fqar b'ħafna dejn.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ftehimiet kollha ta' Garanzija għall-
Azzjoni Esterna għandhom, wara talba,
jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, filwaqt 
li jittieħed kont tal-protezzjoni tal-
informazzjoni kunfidenzjali u 

Il-ftehimiet kollha ta' Garanzija għall-
Azzjoni Esterna għandhom jitqiegħdu 
għad-dispożizzjoni tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill, filwaqt li jittieħed kont tal-
protezzjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali 
u kummerċjalment sensittiva.
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kummerċjalment sensittiva.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) regoli dettaljati dwar l-għoti tal-
Garanzija għall-Azzjoni Esterna, inklużi l-
arranġamenti tagħha dwar il-kopertura u l-
kopertura definita tagħha ta' portafolli u ta' 
proġetti ta' tipi speċifiċi ta' strumenti, kif 
ukoll analiżi tar-riskju tal-proġetti u l-
portafolli tal-proġetti, inkluż fil-livelli 
settorjali, reġjonali u nazzjonali;

(b) regoli dettaljati dwar l-għoti tal-
Garanzija għall-Azzjoni Esterna, inklużi l-
arranġamenti tagħha dwar il-kopertura u l-
kopertura definita tagħha ta' portafolli u ta' 
proġetti ta' tipi speċifiċi ta' strumenti, kif 
ukoll analiżi tar-riskju tal-proġetti u tal-
portafolli tal-proġetti, li tiffoka b'mod 
partikolari fuq ir-riskji li jirrigwardaw ir-
rispett tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż fil-
livelli settorjali, reġjonali u nazzjonali;

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-obbligi ta' monitoraġġ, rapportar u 
evalwazzjoni;

(g) l-obbligi ta' monitoraġġ, rapportar u 
evalwazzjoni trasparenti;

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fid-dawl tal-possibbiltà ta' ilmenti ta' 
partijiet terzi f'pajjiżi sħab, inklużi 
komunitajiet u individwi affettwati minn 
proġetti appoġġati mill-Garanzija tal-
EFSD+, il-Kummissjoni u d-
delegazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 
għandhom jippubblikaw fuq is-siti web 
tagħhom referenzi diretti għall-
mekkaniżmi tal-ilmenti tal-kontropartijiet 



AD\1172240MT.docx 25/34 PE625.583v02-00

MT

rilevanti li kkonkludew ftehimiet mal-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 
wkoll tipprovdi l-possibbiltà li tirċievi 
direttament l-ilmenti mill-kontropartijiet 
eliġibbli relatati mat-trattament tal-ilmenti 
tagħhom. Il-Kummissjoni għandha tieħu 
inkunsiderazzjoni dik l-informazzjoni fid-
dawl ta' kooperazzjoni futura ma' dawk il-
kontropartijiet.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandha 
tirrapporta dwar l-istrumenti finanzjarji, 
il-garanziji baġitarji, l-assistenza 
finanzjarja f'konformità mal-Artikolu 241
u 250 tar-Regolament Finanzjarju. Għal 
dik il-fini, il-kontropartijiet eliġibbli 
għandhom jipprovdu kull sena l-
informazzjoni meħtieġa biex il-
Kummissjoni tkun tista' tikkonforma mal-
obbligi tar-rapportar.

8. Il-Kummissjoni għandha tressaq 
rapport annwali lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill dwar l-operazzjonijiet ta' 
finanzjament u ta' investiment koperti 
mill-Garanzija tal-EFSD+, u fuq il-
funzjonament tal-EFSD+, il-ġestjoni 
tiegħu u l-kontribuzzjoni effettiva tiegħu 
għall-objettivi tiegħu. Dak ir-rapport 
għandu jkun pubbliku u akkumpanjat 
b'opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn xieraq, l-evalwazzjonijiet għandhom 
jużaw il-prinċipji ta' prattika tajba tal-
Kumitat ta' Għajnuna għall-Iżvilupp tal-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-
Iżvilupp Ekonomiċi, li jfittxu li jaċċertaw 
jekk ikunux intlaħqu l-għanijiet u li 
jifformulaw rakkomandazzjonijiet bil-ħsieb 
li jittejbu l-azzjonijiet futuri.

L-evalwazzjonijiet għandhom jużaw il-
prinċipji ta' prattika tajba tal-Kumitat ta' 
Għajnuna għall-Iżvilupp tal-
Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-
Iżvilupp Ekonomiċi, li jfittxu li jaċċertaw 
jekk ikunux intlaħqu l-għanijiet u li 
jifformulaw rakkomandazzjonijiet bil-ħsieb 
li jittejbu l-azzjonijiet futuri.
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Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi tmiem l-implimentazzjoni tar-
Regolament, iżda mhux aktar tard minn 
erba' snin wara t-tmiem tal-perjodu 
speċifikat fl-Artikolu 1, għandha titwettaq 
evalwazzjoni finali tar-Regolament mill-
Kummissjoni. Din l-evalwazzjoni għandha 
tħares lejn il-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
sabiex jintlaħqu l-għanijiet ta' dan ir-
Regolament u tqis l-indikaturi li jkejlu r-
riżultati miksuba u kwalunkwe sejba u 
konklużjoni dwar l-impatt ta' dan ir-
Regolament.

Fi tmiem l-implimentazzjoni tar-
Regolament, iżda mhux aktar tard minn 
tmintax-il xahar wara t-tmiem tal-perjodu 
speċifikat fl-Artikolu 1, għandha titwettaq 
evalwazzjoni finali tar-Regolament mill-
Kummissjoni. Din l-evalwazzjoni għandha 
tħares lejn il-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
sabiex jintlaħqu l-għanijiet ta' dan ir-
Regolament u tqis l-indikaturi li jkejlu r-
riżultati miksuba u kwalunkwe sejba u 
konklużjoni dwar l-impatt ta' dan ir-
Regolament.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-evalwazzjoni finali għandha tivvaluta l-
prestazzjoni tal-Unjoni fir-rigward tal-
miri spjegati fl-Artikolu 3(3) dwar l-
iżvilupp uman u l-inklużjoni soċjali.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2 – subparagrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha, sa punt xieraq,
tassoċja lill-partijiet ikkonċernati rilevanti 
kollha fil-proċess tal-evalwazzjoni tal-
finanzjament mill-Unjoni previst f'dan ir-
Regolament, u tista', fejn ikun xieraq, 
tfittex li twettaq evalwazzjonijiet konġunti 
mal-Istati Membri u s-sħab fl-iżvilupp bl-
involviment mill-qrib tal-pajjiżi sħab.

Il-Kummissjoni għandha tassoċja lill-
partijiet ikkonċernati u lill-benefiċjarji 
rilevanti kollha, inklużi l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, fil-
proċess ta' evalwazzjoni tal-finanzjament 
tal-Unjoni pprovdut taħt dan ir-
Regolament; għandha tingħata attenzjoni 
partikolari biex jiġi żgurat li jiġu 
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rappreżentati dawk il-persuni u gruppi l-
aktar emarġinati u vulnerabbli. Il-
Kummissjoni tista', fejn xieraq, tfittex li 
twettaq evalwazzjonijiet konġunti mal-
Istati Membri u mas-sħab fl-iżvilupp bl-
involviment mill-qrib tal-pajjiżi sħab.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 37 imħassar

Deroga mir-rekwiżiti tal-viżibbiltà

Kwistjonijiet ta' sigurtà jew sensittivitajiet 
politiċi lokali jistgħu jagħmluha 
preferibbli jew neċessarja li l-attivitajiet 
ta' komunikazzjoni u viżibbiltà jiġu 
limitati f'ċerti pajjiżi jew żoni jew matul 
ċerti perjodi. F'każijiet bħal dawn, l-
udjenza mmirata u l-għodod, il-prodotti u 
l-kanali ta' viżibbiltà li għandhom 
jintużaw għall-promozzjoni ta' azzjoni 
partikolari għandhom jiġu determinati 
fuq bażi ta' każ b'każ, b'konsultazzjoni u 
qbil mal-Unjoni. Meta jkun meħtieġ 
intervent rapidu b'reazzjoni għal kriżi 
għal għarrieda, mhuwiex neċessarju li jiġi 
prodott pjan sħiħ ta' komunikazzjoni u 
viżibbiltà immedjatament. F'każijiet bħal 
dawn, madankollu, l-appoġġ tal-UE xorta 
waħda għandu jiġi indikat b'mod xieraq 
mill-bidu.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Anness II – parti A – punt 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Promozzjoni tal-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni fil-forom kollha tagħha, 
kif ukoll tal-prinċipju tal-ugwaljanza, 

(c) Promozzjoni tal-ġlieda kontra d-
diskriminazzjoni fil-forom kollha tagħha, 
kif ukoll tal-prinċipju tal-ugwaljanza, 
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b'mod partikolari l-ugwaljanza bejn is-sessi 
u d-drittijiet tal-persuni li jappartjenu għal 
minoranzi;

b'mod partikolari l-ugwaljanza bejn is-sessi 
u d-drittijiet tat-tfal u tal-persuni li 
jappartjenu għal minoranzi, il-persuni 
LGBTI u l-popli indiġeni;

Emenda 48

Proposta għal regolament
Anness II – parti A – punt 2 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) Promozzjoni ta' edukazzjoni ta' 
kwalità tajba li tkun inklużiva u ekwa, 
formali, informali u mhux formali għal 
kulħadd fil-livelli kollha u li tkun tinkludi 
taħriġ tekniku u vokazzjonali, inkluż 
f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza u ta' kriżi, u 
wkoll permezz tal-użu ta' teknoloġiji 
diġitali biex jittejbu t-tagħlim u l-
apprendiment fl-edukazzjoni;

(m) Promozzjoni ta' edukazzjoni 
formali, informali u mhux formali, ta' 
kwalità tajba, li tkun inklużiva u ekwa, 
għal kulħadd fil-livelli kollha u li tkun 
tinkludi l-iżvilupp tat-tfulija bikrija, taħriġ 
tekniku u vokazzjonali, inkluż 
f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza u ta' kriżi, u 
wkoll permezz tal-użu ta' teknoloġiji 
diġitali biex jittejbu t-tagħlim u l-
apprendiment fl-edukazzjoni;

Emenda 49

Proposta għal regolament
Anness II – parti A – punt 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) It-tisħiħ tas-sħubijiet dwar il-
migrazzjoni u l-mobilità abbażi ta' 
approċċ integrat u bilanċjat, li jkopri l-
aspetti kollha tal-migrazzjoni, inkluż 
assistenza fl-implimentazzjoni tal-Unjoni 
għall-ftehimiet u l-arranġamenti bilaterali 
jew reġjonali, inkluż is-sħubijiet għall-
mobbiltà;

(a) L-iżvilupp ta' ftehimiet ta' 
faċilitazzjoni tal-viżi u ta' risistemazzjoni;

Emenda 50

Proposta għal regolament
Anness II – parti A – punt 3 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Indirizzar u mitigazzjoni tal-kawżi 
fl-għeruq tal-migrazzjoni irregolari u ċ-
ċaqliq sfurzat;

(c) Indirizzar u mitigazzjoni tal-kawżi 
fundamentali taċ-ċaqliq sfurzat;

Emenda 51

Proposta għal regolament
Anness II – parti A – punt 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Indirizzar tal-migrazzjoni 
irregolari, it-traffikar tal-bnedmin, il-
faċilitazzjoni ta' immigrazzjoni illegali, it-
titjib tal-kooperazzjoni dwar il-ġestjoni 
integrata tal-fruntieri;

imħassar

Emenda 52

Proposta għal regolament
Anness II – parti A – punt 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Għoti ta' appoġġ lil politiki tal-
migrazzjoni effettivi u bbażati fuq id-
drittijiet tal-bniedem inkluż programmi ta' 
protezzjoni;

(f) Għoti ta' appoġġ lil politiki tal-
migrazzjoni bbażati fuq id-drittijiet tal-
bniedem inkluż programmi ta' protezzjoni;

Emenda 53

Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Promozzjoni ta' kooperazzjoni 
politika msaħħa;

(a) Promozzjoni ta' kooperazzjoni 
politika msaħħa fir-rigward tad-drittijiet 
tal-bniedem ;
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Emenda 54

Proposta għal regolament
Anness II – parti B – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Tisħiħ ta' kooperazzjoni reġjonali, 
b'mod partikolari fi ħdan il-qafas tas-
Sħubija tal-Lvant, l-Unjoni għall-
Mediterran u l-kollaborazzjoni mal-Viċinat 
Ewropew kollu, kif ukoll il-kooperazzjoni 
transfruntiera;

(d) Tisħiħ ta' kooperazzjoni reġjonali, 
b'mod partikolari fi ħdan il-qafas tas-
Sħubija tal-Lvant, l-Unjoni għall-
Mediterran u l-kollaborazzjoni mal-Viċinat 
Ewropew kollu, kif ukoll il-kooperazzjoni 
transfruntiera f'konformità mal-
Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni 
tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet 
Fundamentali;

Emenda 55

Proposta għal regolament
Anness III – punt 4 – parti A – punt 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Żgurar ta' tmexxija kontinwata tal-
UE fil-formazzjoni tal-aġenda globali dwar 
il-governanza tal-migrazzjoni u taċ-ċaqliq 
sfurzat fid-dimensjonijiet kollha tagħhom;

(a) Żgurar tat-tmexxija tal-Unjoni fit-
tiswir tal-aġenda globali dwar iċ-ċaqliq 
sfurzat f'konformità mal-Patt Dinji tan-
Nazzjonijiet Uniti għal Migrazzjoni 
Sikura, Ordnata u Regolari u ma' dak 
dwar ir-Refuġjati u f'konformità mal-
Artikolu 3 tal-Konvenzjoni Ewropea 
għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-
Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali;

Emenda 56

Proposta għal regolament
Anness III – punt 4 – parti A – punt 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Tmexxija u għoti ta' appoġġ lid-
djalogi ta' politika globali u transreġjonali, 
inkluż l-iskambju u l-kooperazzjoni dwar 
il-migrazzjoni u ċ-ċaqliq sfurzat;

(b) Tmexxija u għoti ta' appoġġ lid-
djalogi ta' politika globali u transreġjonali, 
inkluża kooperazzjoni bbażata fuq id-
drittijiet tal-bniedem dwar iċ-ċaqliq
sfurzat;
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Emenda 57

Proposta għal regolament
Anness III – punt 4 – parti A – punt 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Għoti ta' appoġġ lill-
implimentazzjoni ta' impenji 
internazzjonali u tal-UE rigward il-
migrazzjoni u ċ-ċaqliq sfurzat, inkluż
bħala segwitu għall-Patt Globali għall-
Migrazzjoni u l-Patt Globali dwar ir-
Rifuġjati;

(c) Għoti ta' appoġġ lill-
implimentazzjoni ta' impenji 
internazzjonali u tal-Unjoni rigward il-
migrazzjoni u ċ-ċaqliq sfurzat, inkluż 
segwitu għall-Patt Globali għall-
Migrazzjoni u l-Patt Globali dwar ir-
Refuġjati, u f'konformità mal-Artikolu 3 
tal-Konvenzjoni Ewropea għall-
Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-
Libertajiet Fundamentali;

Emenda 58

Proposta għal regolament
Anness III – punt 4 – parti A – punt 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Titjib tal-bażi globali tal-evidenza, 
inkluż ir-rabta bejn il-migrazzjoni u l-
iżvilupp, u bidu ta' azzjonijiet ta' karattru 
pilota bl-għan li jiġu żviluppati approċċi 
operazzjonali innovattivi fil-qasam tal-
migrazzjoni u taċ-ċaqliq sfurzat.

(d) Titjib tal-bażi globali tal-evidenza, 
inkluż ir-rabta bejn il-migrazzjoni u l-
iżvilupp, u bidu ta' azzjonijiet ta' karattru 
pilota bl-għan li jiġu żviluppati approċċi 
innovattivi bbażati fuq id-drittijiet tal-
bniedem fil-qasam taċ-ċaqliq sfurzat.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Anness IV – punt 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-twettiq ta' riabilitazzjoni u 
rikostruzzjoni fit-terminu qasir biex il-
vittmi ta' diżastri naturali jew ta' dawk 
ikkawżati mill-bniedem, ta' kunflitti u ta' 
theddid globali jkunu jistgħu jibbenefikaw 
minn livell minimu ta' integrazzjoni 
soċjoekonomika u, mill-aktar fis possibbli 
joħolqu l-kundizzjonijiet għat-tkomplija 

(c) it-twettiq ta' riabilitazzjoni u 
rikostruzzjoni fit-terminu qasir biex il-
vittmi ta' diżastri naturali jew ta' dawk 
ikkawżati mill-bniedem, ta' kunflitti u ta' 
theddid globali jkunu jistgħu jibbenefikaw 
minn livell minimu ta' integrazzjoni 
soċjoekonomika u, mill-aktar fis possibbli 
joħolqu l-kundizzjonijiet għat-tkomplija 
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tal-iżvilupp abbażi ta' għanijiet fit-tul 
stabbiliti mill-pajjiżi u r-reġjuni 
kkonċernati; dan jinkludi l-indirizzar tal-
ħtiġijiet urġenti u immedjati li jirriżultaw 
mill-ispostament ta' nies (rifuġjati, 
persuni spostati u persuni ritornati) wara 
diżastri naturali u diżastri kkawżati mill-
bniedem; u

tal-iżvilupp abbażi ta' għanijiet fit-tul 
stabbiliti mill-pajjiżi u r-reġjuni 
kkonċernati; dan jinkludi l-indirizzar tal-
ħtiġijiet urġenti u immedjati li jirriżultaw 
mill-ispostament tan-nies wara diżastri 
naturali u diżastri kkawżati mill-bniedem; 
u

Emenda 60

Proposta għal regolament
Anness V – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jikkontribwixxu, billi jippromwovu 
l-iżvilupp sostenibbli, biex jiġu indirizzati 
kawżi speċifiċi fl-għeruq tal-migrazzjoni 
irregolari, kif ukoll irawmu r-reżiljenza 
tal-komunitajiet ta' tranżitu u dawk 
ospitanti, u jikkontribwixxu għar-
riintegrazzjoni sostenibbli tal-migranti li 
jirritornaw fil-pajjiż ta' oriġini tagħhom, bl-
attenzjoni dovuta għat-tisħiħ tal-istat tad-
dritt, il-governanza tajba u d-drittijiet tal-
bniedem.

(f) jikkontribwixxu, billi jippromwovu 
l-iżvilupp sostenibbli, biex jiġu indirizzati 
kawżi fundamentali speċifiċi taċ-ċaqliq 
sfurzat, kif ukoll irawmu r-reżiljenza tal-
komunitajiet ta' tranżitu u dawk ospitanti, u 
jikkontribwixxu għar-riintegrazzjoni 
sostenibbli tal-migranti li jirritornaw fil-
pajjiż ta' oriġini tagħhom, bl-attenzjoni 
dovuta għat-tisħiħ tal-istat tad-dritt, il-
governanza tajba u d-drittijiet tal-bniedem.
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