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EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 1 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’azzjonijiet taħt l-attività 'Soċjetajiet 
siguri' fi ħdan l-objettiv speċifiku 
'Soċjetajiet Ewropej inklużivi, innovattivi 
u siguri’, il-Kummissjoni tista' tagħmel 
disponibbli għall-istituzzjonijiet u l-korpi 
tal-Unjoni jew l-awtoritajiet nazzjonali tal-
Istati Membri kwalunkwe informazzjoni 
utli fil-pussess tagħha dwar riżultati ta’ 
parteċipant li jkun irċieva finanzjament 
mill-Unjoni.

F’azzjonijiet taħt l-objettiv speċifiku 
'Soċjetajiet siguri - Protezzjoni tal-libertà u
s-sigurtà tal-Ewropa u ċ-ċittadini tagħha’, 
il-Kummissjoni tista' tagħmel disponibbli 
għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni 
jew l-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati 
Membri kwalunkwe informazzjoni utli fil-
pussess tagħha dwar riżultati ta’ 
parteċipant li jkun irċieva finanzjament 
mill-Unjoni.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programm ta’ ħidma rilevanti jista' 
jirrestrinġi l-parteċipazzjoni fl-
Orizzont 2020 jew partijiet minnu lill-
entitajiet legali stabbiliti f’pajjiżi terzi fejn 
il-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni ta’ 
entitajiet legali minn Stati Membri fil-
programmi ta’ riċerka u innovazzjoni tal-
pajjiż terz jkunu kkunsidrati bħala ta’ 
preġudizzju għall-interessi tal-Unjoni.

2. Il-programm ta’ ħidma rilevanti jista' 
jirrestrinġi l-parteċipazzjoni fl-
Orizzont 2020 jew partijiet minnu lill-
entitajiet legali li, bix-xogħol li jagħmlu, 
bl-objettivi li jsegwu, jew bil-postijiet fejn 
joperaw, jistgħu potenzjalment jostakolaw 
lill-Unjoni milli tissodisfa l-obbligi legali 
tagħha skont il-liġi internazzjonali.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Orizzont 2020 għandu jeskludi l-
entitajiet legali (inkluż kwalunkwe entità 
affiljata) li l-parteċipazzjoni tagħhom, bl-
objettivi li jsegwu, il-post fejn huma 
stabbiliti, in-natura jew is-sit tal-
attivitajiet tagħhom, jistgħu jwasslu lill-
Unjoni Ewropea tirrikonoxxihom bħala 
legali jew tagħtihom appoġġ jew 
għajnuna fiż-żamma ta' sitwazzjoni li 
nħolqot minn ksur serju tal-liġi 
internazzjonali (inkluża l-liġi 
internazzjonali umanitarja), fejn tali ksur 
ikun ġie stabbilit minn riżoluzzjoni tal-
Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti 
jew minn sentenza jew opinjoni 
konsultattiva tal-Qorti Internazzjonali tal-
Ġustizzja.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sejħiet konġunti għal proposti ma’ 
pajjiżi terzi jew mal-organizzazzjonijiet u 
l-aġenziji xjentifiċi u teknoloġiċi tagħhom 
jew ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali 
jistgħu jitniedu sabiex flimkien 
jiffinanzjaw azzjonijiet. Il-proposti 
għandhom jiġu evalwati u magħżula 
permezz ta’ proċeduri konġunti ta’ 
evalwazzjoni u ta’ għażla li jridu jiġu 
miftiehma. Proċeduri ta’ evalwazzjoni u ta’ 
għażla bħal dawn għandhom jiżguraw 
konformità mal-prinċipji stabbiliti fit-
Titolu VI tar-Regolament (UE) XX/2012 
[ir-Regolament Finanzjarju] u jinvolvu 
grupp bilanċjat ta’ esperti indipendenti 
appuntati minn kull parti.

1. Sejħiet konġunti għal proposti ma’ 
pajjiżi terzi jew mal-organizzazzjonijiet u 
l-aġenziji xjentifiċi u teknoloġiċi tagħhom 
jew ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali 
jistgħu jitniedu sabiex flimkien 
jiffinanzjaw azzjonijiet f'oqsma ta' valur 
miżjud Ewropew ċar. Il-proposti 
għandhom jiġu evalwati u magħżula 
permezz ta’ proċeduri konġunti ta’ 
evalwazzjoni u ta’ għażla li jridu jiġu 
miftiehma. Proċeduri ta’ evalwazzjoni u ta’ 
għażla bħal dawn għandhom jiżguraw 
konformità mal-prinċipji stabbiliti fit-
Titolu VI tar-Regolament (UE) XX/2012 
[ir-Regolament Finanzjarju] u jinvolvu 
grupp bilanċjat ta’ esperti indipendenti 
appuntati minn kull parti.
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-għoti ta’ sub-kuntratti għat-twettiq ta’ 
ċerti elementi tal-azzjoni għandu jkun 
limitat għall-każijiet previsti fil-ftehim 
dwar l-għotja.

4. L-għoti ta’ sub-kuntratti għat-twettiq ta’ 
ċerti elementi tal-azzjoni għandu jkun 
limitat għall-każijiet previsti fil-ftehim 
dwar l-għotja. Ir-regoli tas-subkuntrattar 
tal-benefiċjarji ma għandhomx 
jiddiskriminaw fost l-Istati Membri.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. It-taxxa fuq il-valur miżjud (''VAT'') 
fejn ma tistax tiġi rkuprata taħt il-
leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli dwar 
il-VAT, għandha tikkostitwixxi spiża 
eliġibbli.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 23a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 23a
Spejjeż diretti

L-ispejjeż diretti għandhom jiġu 
determinati skont il-prattiki komuni tal-
kontabilità tal-ispejjeż tal-parteċipant.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-esperti indipendenti għandhom jiġu 
identifikati u magħżula abbażi ta’ sejħiet 
għall-applikazzjoni minn individwi u 
sejħiet indirizzati lil organizzazzjonijiet 
rilevanti bħal aġenziji nazzjonali ta’ 
riċerka, istituzzjonijiet ta’ riċerka, 
organizzazzjonijiet ta’ standardizzazzjoni 
jew impriżi bil-għan li tiġi stabbilita bażi 
tad-dejta ta’ kandidati.

L-esperti indipendenti għandhom jiġu 
identifikati u magħżula abbażi ta’ sejħiet 
għall-applikazzjoni minn individwi u 
sejħiet indirizzati lil organizzazzjonijiet 
rilevanti bħal aġenziji nazzjonali ta’ 
riċerka, istituzzjonijiet ta’ riċerka, 
universitajiet, organizzazzjonijiet ta’ 
standardizzazzjoni, organizzazzjoni tas-
soċjetà ċivili, jew impriżi bil-għan li tiġi 
stabbilita bażi tad-dejta ta’ kandidati.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex jiġi 
żgurat bilanċ bejn is-sessi u diversità 
ġeografika meta jinħatru esperti 
indipendenti.

Għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex jiġi 
żgurat l-għarfien espert kif ukoll il-bilanċ
bejn is-sessi u dak ġeografiku meta 
jinħatru esperti indipendenti.
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