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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta ta’ deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Deċiżjoni Nru 1855/2006/KE li tistabbilixxi l-programm "Kultura" (2007-2013)
(COM(2008)0057 – C6-0058/2008 – 2008/0024(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2008)0057),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 151(5), l-ewwel inċiż, tat-Trattat KE, 
skond liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0058/2008),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A6-0000/2008),

1. Japprova l-proposta mill-Kummissjoni kif emendata;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-
ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Għalhekk hu meħtieġ li tiġi emendata 
d-Deċiżjoni Nru 1855/2006/KE sabiex
tkun possibbli implimentazzjoni aktar 
mgħaġġla u aktar effikaċi tad-deċiżjonijiet 
ta’ għażla.

6. Sabiex tkun possibbli implimentazzjoni 
aktar mgħaġġla u aktar effikaċi tad-
deċiżjonijiet ta’ għażla, huwa meħtieġ li l-
proċedura konsultattiva tiġi sostitwita 
minn obbligu fuq il-Kummissjoni li 
mingħajr dewmien tinforma lill-Istati 
Membri u lill-Parlament Ewropew dwar 
miżuri meħuda għall-implimentazzjoni ta' 
din id-Deċiżjoni mingħajr l-għajnuna ta' 
kumitat.

Or. en
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Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1
Deċiżjoni 1855/2006/KE
Artikolu 8 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. "2 a. Meta l-Kummissjoni tadotta, bis-
saħħa ta’ din id-Deċiżjoni, deċiżjonijiet 
ta’ allokazzjoni oħra ta’ sussidju li 
mhumiex elenkati fil-paragrafu 2, hi 
għandha tadotta dawn id-deċiżjonijiet 
mingħajr l-assistenza tal-kumitat.

imħassar

Or. en

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 a (ġdid)
Deċiżjoni 1855/2006/KE
Artikolu 8 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha mingħajr 
dewmien tinforma lill-Kumitat imsemmi 
fl-Artikolu 9 u lill-Parlament Ewropew 
dwar id-deċiżjonijiet l-oħrajn kollha ta' 
selezzjoni meħuda mill-Kummissjoni dwar 
l-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni. 
Din l-informazzjoni għandha tinkludi 
deskrizzjonijiet u analiżi ta' l-
applikazzjonijiet irċevuti, deskrizzjoni tal-
proċedura ta' selezzjoni u ta' 
evalwazzjoni, u l-listi tal-proġetti proposti 
għall-finanzjament u l-proġetti li ġew 
rifjutati finanzjament.

Or. en



PR\722865MT.doc 7/9 PE406.029v01-00

MT

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 b (ġdid)
Deċiżjoni 1855/2006/KE
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-Artikolu 9(3) tad-Deċiżjoni Nru 
1855/2006/KE huwa mħassar.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Artikolu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lejn 
il-Parlament Ewropew u lejn il-Kunsill 
dwar l-impatt ta' dan ir-Regolament 18-il 
xahar wara d-dħul tiegħu fis-seħħ.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

H διαδικασία λήψης αποφάσεων για την εκτέλεση των προγραμμάτων 

Oι αποφάσεις που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη θέσπιση των  
πολυετών προγραμμάτων στον τομέα του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της νεολαίας και της 
συμμετοχής του πολίτη στα κοινά περιέχουν διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες που 
προβλέπει η απόφαση "επιτροπολογία" και αφορούν σειρά μέτρων απαραίτητων για την 
υλοποίηση των  προγραμμάτων.

Οι διαδικασίες αυτές ορίζονται στην απόφαση αριθ. 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου περί 
καθορισμού των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 2006/512/ΕΚ του Συμβουλίου.

Oι βασικές πράξεις των εν λόγω πολυετών προγραμμάτων προβλέπουν τον επιμερισμό των 
αποφάσεων επιλογής μεταξύ της διαδικασίας διαχειριστικής επιτροπής και της διαδικασίας 
συμβουλευτικής επιτροπής και ορίζουν σαφώς τον αριθμό και το είδος των αποφάσεων 
επιλογής προς υποβολή στη διαδικασία διαχειριστικής επιτροπής. Όλα τα υπόλοιπα μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων επιλογής, υπάγονται στη διαδικασία συμβουλευτικής 
επιτροπής.

H πρόταση της Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η υπαγωγή των αποφάσεων επιλογής στη διαδικασία 
συμβουλευτικής επιτροπής συνεπάγεται παράταση των προθεσμιών που απαιτούνται για την 
έκδοσή τους και επηρεάζει την αποτελεσματικότητά τους.

H Επιτροπή σημειώνει επίσης τη φύση των δράσεων των εν λόγω προγραμμάτων  που 
αφορούν σχετικά μεγάλο αριθμό δικαιούχων, των οποίων οι δραστηριότητες εξαρτώνται 
σημαντικά από την κοινοτική ενίσχυση, ενώ τα σχετικά ποσά είναι  περιορισμένα.

Mε την υπό εξέταση πρόταση η Επιτροπή προτείνει την κατάργηση της υπαγωγής των 
αποφάσεων επιλογής στη διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής προκειμένου να  
απλοποιηθούν οι διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων προς όφελος των δυνητικών 
δικαιούχων των επιδοτήσεων.

Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι προκειμένου να συντομευθούν οι προθεσμίες 
γνωμοδότησης επί των αποφάσεων επιλογής που υποβάλλονται στη διαδικασία 
συμβουλευτικής επιτροπής, η επιτροπή προγράμματος κάνει πλέον χρήση της γραπτής 
διαδικασίας και διαθέτει πέντε ημέρες για να εκδώσει γνώμη επί των αποφάσεων επιλογής 
που της υποβάλλονται προς γνωμοδότηση.

Παρατηρήσεις

H εισηγήτρια θεωρεί ότι κατά κανένα τόπο δεν μπορεί να τεθεί υπό συζήτηση η αξία της 
επιτροπολογίας, η οποία εξασφαλίζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο "δικαίωμα ελέγχου"-
καθώς και "δικαίωμα πληροφόρησης"- επί της εφαρμογής των νομοθετικών πράξεων που 
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εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης και που του επιτρέπει επίσης να 
αμφισβητεί ενδεχομένως τα μέτρα που προβλέπονται από την Επιτροπή, εφόσον εκτιμά ότι η 
εμβέλειά τους υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογής για την εκτέλεση της βασικής πράξης.

Επισημαίνεται ότι η επιτροπή πολιτισμού έχει επανειλημμένα εκφρασθεί υπέρ μιας ταχείας, 
αποτελεσματικής και διαφανούς διαδικασίας που θα εξασφαλίζει ωστόσο το δικαίωμα 
ελέγχου και πληροφόρησης όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων.

Προκειμένου να εκτελεσθούν οι διαδικασίες επιλογής γρήγορα και αποτελεσματικά προς 
όφελος των δικαιούχων και να εξασφαλίζεται με τον καλύτερο τρόπο η εκπλήρωση των 
στόχων των προγραμμάτων, χωρίς να μειώνεται η διαφάνεια στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, η διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής θα μπορούσε να αντικατασταθεί υπό 
την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή θα ενημερώνει αμέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα  
Kράτη  Mέλη για  τις αποφάσεις επιλογής  που θα  λαμβάνονται χωρίς να υποβληθούν στην 
επιτροπή των προγραμμάτων.

Επιπλέον κρίνεται σκόπιμο να ενημερώνει η Επιτροπή άμεσα την επιτροπή των 
προγραμμάτων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλη τη διαδικασία επιλογής, τις αιτήσεις 
χρηματοδότησης που εξέτασε, την αξιολόγησή τους και να παρέχει επίσης τον πλήρη 
κατάλογο των σχεδίων που επελέγησαν προς χρηματοδότηση και όσων απορριφθήκαν.

Δεδομένου ότι πρόκειται για μια νέα διαδικασία, είναι ουσιαστικό να μπορέσουν οι 
συνομοθέτες, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα 
των νέων μέτρων εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την έναρξη ισχύος της νέας 
πράξης. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να κληθεί η Επιτροπή να υποβάλει σχετική 
έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.  

Συμφωνία Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
συναπόφασης.

H εισηγήτρια  εκφράζει την ικανοποίησή της για την εποικοδομητική και με ανοιχτό πνεύμα 
διοργανική συνεργασία επί των υπό εξέταση προτάσεων της Επιτροπής για την εξασφάλιση 
διαφάνειας και αποτελεσματικότητας κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων και για την 
άμεση και συστηματική ενημέρωση του νομοθέτη, Συμβουλίου και  Κοινοβουλίου.  

Επισημαίνει ότι το σχέδιο έκθεσης αντικατοπτρίζει το συμπέρασμα των συζητήσεων με το 
Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης.
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