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Emenda 6
Elmar Brok

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 
2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju 
applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej (minn hawn 'il 
quddiem ir-Regolament Finanzjarju), 
jistabbilixxi l-prinċipji tal-baġit u r-regoli 
finanzjarji li għandhom jiġu rispettati fl-atti 
leġiżlattivi kollha. Huwa meħtieġ li jiġu 
emendati ċerti dispożizzjonijiet tar-
Regolament Finanzjarju sabiex jittieħed 
kont tal-emendi introdotti mit-Trattat ta' 
Liżbona.

(1) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, 
Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 
2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju 
applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej (minn hawn 'il 
quddiem ir-Regolament Finanzjarju), 
jistabbilixxi l-prinċipji tal-baġit u r-regoli 
finanzjarji li għandhom jiġu rispettati fl-atti 
leġiżlattivi kollha. Huwa meħtieġ li jiġu 
emendati ċerti dispożizzjonijiet tar-
Regolament Finanzjarju sabiex jittieħed 
kont tal-emendi introdotti mit-Trattat ta' 
Liżbona u tat-twaqqif tas-Servizz 
Ewropew għall-Azzjoni Esterna.

Or. en

Emenda 7
Elmar Brok

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) It-Trattat ta' Liżbona jistabbilixxi 
Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna 
(minn hawn 'il quddiem l-"EEAS"). Skont 
il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew 
tad-29 u t-30 Ottubru 2009, l-EEAS huwa 
servizz ta' natura sui generis u għandu jiġi 
ttrattat bħala istituzzjoni għall-finijiet tar-
Regolament Finanzjarju.

(2) It-Trattat ta' Liżbona jistabbilixxi 
Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna 
(minn hawn 'il quddiem is-"SEAE"). Skont 
id-deċiżjoni tal-Kunsill 2010/.../UE tal-... 
li tistabbilixxi l-organizzazzjoni u l-
funzjonament tas-Servizz Ewropew għall-
Azzjoni Esterna, s-SEAE huwa servizz ta' 
natura sui generis u għandu jiġi ttrattat 
bħala istituzzjoni għall-finijiet tar-
Regolament Finanzjarju.

Or. en
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Emenda 8
Elmar Brok

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Minħabba li l-EEAS għandu jiġi trattat 
bħala istituzzjoni għall-finijiet tar-
Regolament Finanzjarju, il-Parlament 
Ewropew għandu jagħti rilaxx lill-EEAS 
għall-implimentazzjoni tal-
approprjazzjonijiet ivvutati fit-taqsima tal-
EEAS tal-Baġit. Il-Parlament Ewropew 
ukoll għandu jkompli jagħti rilaxx lill-
Kummissjoni għall-implimentazzjoni tat-
taqsima tal-Kummissjoni tal-Baġit, inklużi 
l-approprjazzjonijiet operattivi 
implimentati mill-Kapijiet tad-
Delegazzjonijiet li huma uffiċjali 
awtorizzanti b'sottodelega tal-
Kummissjoni.

(3) Minħabba li s-SEAE għandu jiġi trattat 
bħala istituzzjoni għall-finijiet tar-
Regolament Finanzjarju, il-Parlament 
Ewropew għandu jagħti rilaxx lis-SEAE
għall-implimentazzjoni tal-
approprjazzjonijiet ivvutati fit-taqsima tas-
SEAE tal-Baġit. F’dan il-kuntest, is-SEAE 
għandu jirrispetta b’mod sħiħ il-proċeduri 
pprevisti fl-Artikolu 319 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u fl-
Artikoli 145 sa 147 tar-Regolament 
Finanzjarju. Il-Parlament Ewropew ukoll 
għandu jkompli jagħti rilaxx lill-
Kummissjoni għall-implimentazzjoni tat-
taqsima tal-Kummissjoni tal-Baġit, inklużi 
l-approprjazzjonijiet operattivi 
implimentati mill-Kapijiet tad-
Delegazzjonijiet li huma uffiċjali 
awtorizzanti b'sottodelega tal-
Kummissjoni. Minħabba l-komplessità ta’ 
din l-istruttura, id-dispożizzjonijiet ta’ 
livell għoli dwar it- traċċabilità u r-
responsabilità baġitarja u finanzjarja 
għandhom jiġu applikati.

Or. en

Emenda 9
Elmar Brok

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) It-Trattat ta' Liżbona jipprevedi li d- (4) It-Trattat ta' Liżbona jipprevedi li d-
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Delegazzjonijiet tal-Kummissjoni jsiru 
parti mill-EEAS bħala Delegazzjonijiet tal-
Unjoni. Sabiex tiġi żgurata l-ġestjoni 
effiċjenti tagħhom, kull nefqa 
amministrattiva u ta' appoġġ tad-
Delegazzjonijiet tal-Unjoni li tiffinanzja l-
ispejjeż komuni għandha tiġi eżegwita 
minn servizz ta' appoġġ uniku. Għal dak il-
għan, ir-Regolament Finanzjarju għandu 
jipprevedi l-possibbiltà għal regoli 
dettaljati, li jridu jiġu miftiehma mal-
Kummissjoni, sabiex tiġi ffaċilitata l-
implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet 
operattivi tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni 
mdaħħla fit-taqsimiet tal-EEAS u tal-
Kunsill tal-Baġit.

Delegazzjonijiet tal-Kummissjoni jsiru 
parti mis-SEAE bħala Delegazzjonijiet tal-
Unjoni. Sabiex tiġi żgurata l-ġestjoni 
effiċjenti tagħhom, kull nefqa 
amministrattiva u ta' appoġġ tad-
Delegazzjonijiet tal-Unjoni li tiffinanzja l-
ispejjeż komuni għandha tiġi eżegwita 
minn servizz ta' appoġġ uniku. Għal dak il-
għan, ir-Regolament Finanzjarju għandu 
jipprevedi l-possibbiltà għal regoli 
dettaljati, li jridu jiġu miftiehma mal-
Kummissjoni, sabiex tiġi ffaċilitata l-
implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet 
operattivi tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni 
mdaħħla fit-taqsima tas-SEAE tal-Baġit.

Or. en

Emenda 10
Elmar Brok

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) It-terminu “Rappreżentant Għoli 
tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-
Politika ta’Sigurtà” għal finijiet ta’ dan 
ir-Regolament, għandu jiġi interpretat 
b’konformità mad-diversi funzjonijiet tar-
Rappreżentant Għoli skont l-Artikolu 18 
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 11
Elmar Brok

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002
Artikolu 50 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Madankollu, regoli dettaljati jistgħu jiġu 
miftiehma mal-Kummissjoni sabiex tiġi 
ffaċilitata l-implimentazzjoni tal-
approprjazzjonijiet operattivi tad-
Delegazzjonijiet tal-Unjoni mdaħħla fit-
taqsimiet tal-Baġit tal-EEAS u tal-
Kunsill."

"Madankollu, regoli dettaljati jistgħu jiġu 
miftiehma mal-Kummissjoni sabiex tiġi 
ffaċilitata l-implimentazzjoni tal-
approprjazzjonijiet operattivi tad-
Delegazzjonijiet tal-Unjoni mdaħħla fit-
taqsima tal-Baġit tas-SEAE."

Or. en

Emenda 12
Elmar Brok

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 
Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002
Artikolu 60 a – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jinqalgħu sitwazzjoni jew kunflitt kif 
imsemmija fit-tieni subparagrafu, il-
Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni 
għandhom jgħarrfu b'dan mingħajr 
dewmien lid-dipartiment tal-Kummissjoni 
responsabbli u lir-Rappreżentant Għoli 
tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-
Politika tas-Sigurtà.

Meta jinqalgħu sitwazzjoni jew kunflitt kif 
imsemmija fit-tieni subparagrafu, il-
Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-Unjoni 
għandhom jgħarrfu b'dan mingħajr 
dewmien lid-Diretturi Ġenerali tal-
Kummissjoni u tas-SEAE. Dan tal-aħħar 
għandu jieħu l-passi meħtieġa biex jinsab 
rimedju għas-sitwazzjoni.

Or. en

Emenda 13
Elmar Brok

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9 – paragrafu 4 a (ġdid)
Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002
Artikolu 60 a – paragrafu 4 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
poteri sottodelegati ma jfixklux il-
proċedura ta’ kwittanza fil-Parlament 
Ewropew, fejn il-Kummissjoni tassumi r-
responsabilità sħiħa għall-baġit operattiv 
tas-SEAE.

Or. en


