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Emenda 1
Cristian Dan Preda

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 1 a (ġdid)

Abbozz  ta’ opinjoni Emenda

1a. Jinnota li, skont ir-rapport tal-Qorti, 
jenħtieġu sforzi addizzjonali mill-
Kummissjoni sabiex ittejjeb il-mod li bih 
tevalwa l-kwalità u r-riżultat tal-interventi 
tagħha ; huwa tal-fehma li dan għandu 
jwassal għal responsabilità diretta aħjar 
għall-interventi finanzjarji tal-UE u 
għandu jiżgura aktar viżibilità għall-
azzjonijiet tagħha;

Or. en

Emenda 2
Sabine Lösing

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. jaqbel mal-opinjoni tal-Qorti tal-
Ġustizzja li l-vantaġġ l-aktar importanti tal-
appoġġ baġitarju huwa li dan joffri 
opportunità għal djalogu mal-benefiċjarji 
lokali fuq l-għanijiet politiċi; jistabbilixxi li 
din l-opportunità trid tkun sfruttata 
kompletament, fid-dawl tal-prinċipju 
relatat mal-eżekuzzjoni  (“aktar għal 
aktar”) li huwa l-bażi tar-reviżjoni attwali 
tal-PEV; jenfasizza li d-delegazzjonijiet 
iridu jagħmlu użu miir-riżorsi u l-
kompetenzi li huma meħtieġa biex 
jitiwettaq dan id-djalogu b'mod effettiv;

2. jaqbel mal-opinjoni tal-Qorti tal-
Ġustizzjali l-vantaġġ l-aktar importanti tal-
appoġġ baġitarju huwa li dan joffri 
opportunità għal djalogu mal-benefiċjarji 
lokali fuq l-għanijiet politiċi ta’ żvilupp; 
jiddeplora n-nuqqas ta’ approprjazzjoni 
tad-delegazzjonijiet mill-SEAE, b'mod 
partikolari abbażi tan-nuqqas ta’ kontroll 
parlamentari, kemm dak politiku kif ukoll 
dak baġitarju; u għal din ir-raġuni ma 
japprovax aktar trasferiment tal-
kompetenzi;

Or. de
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Emenda 3
Cristian Dan Preda

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jaqbel mal-opinjoni tal-Qorti li l-
benefiċċju ewlieni tal-appoġġ baġitarju 
huwa li dan joffri opportunitajiet għal 
djalogu mal-benefiċjarji lokali fuq l-
għanijiet tal-politika; jinnota li din l-
opportunità għandha tkun sfruttata 
għalkollox, fid-dawl tal-prinċipju 'aktar 
għal aktar' li huwa l-bażi tar-rieżami 
attwali tal-PEV; jenfasizza l-ħtieġa li d-
delegazzjonijiet ikollhom ir-riżorsi u l-
għarfien espert meħtieġa biex iwettqu dan 
id-djalogu b'mod effettiv;

2. Jaqbel mal-opinjoni tal-Qorti li l-
benefiċċju ewlieni tal-appoġġ baġitarju 
huwa li dan joffri opportunitajiet għal 
djalogu mal-benefiċjarji lokali fuq l-
għanijiet tal-politika; jinnota li din l-
opportunità għandha tkun sfruttata 
għalkollox; jenfasizza l-ħtieġa li d-
delegazzjonijiet ikollhom ir-riżorsi u l-
għarfien espert meħtieġa biex iwettqu dan 
id-djalogu b'mod effettiv;

Or. en

Emenda 4
Bart Staes
f'isem Verts/ALE Group

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2. Jaqbel mal-opinjoni tal-Qorti li l-
benefiċċju ewlieni tal-appoġġ baġitarju 
huwa li dan joffri opportunitajiet għal 
djalogu mal-benefiċjarji lokali fuq l-
għanijiet tal-politika; jinnota li din l-
opportunità għandha tkun sfruttata 
għalkollox, fid-dawl tal-prinċipju 'aktar 
għal aktar' li huwa l-bażi tar-rieżami 
attwali tal-PEV; jenfasizza l-ħtieġa li d-
delegazzjonijiet ikollhom ir-riżorsi u l-
għarfien espert meħtieġa biex iwettqu dan 
id-djalogu b'mod effettiv;

2. Jaqbel mal-opinjoni tal-Qorti li l-
benefiċċju ewlieni tal-appoġġ baġitarju 
huwa li dan joffri opportunitajiet għal 
djalogu mal-benefiċjarji lokali fuq l-
għanijiet tal-politika; jinnota li din l-
opportunità għandha tkun sfruttata 
għalkollox, fid-dawl tal-prinċipju 'aktar 
għal aktar' li huwa l-bażi tar-rieżami 
attwali tal-PEV; jenfasizza l-ħtieġa li d-
delegazzjonijiet ikollhom ir-riżorsi u l-
għarfien espert meħtieġa biex iwettqu dan 
id-djalogu b'mod effettiv; jitlob li jittieħdu 
passi addizzjonali biex tkompli tissaħħaħ 
il-kapaċità għall-analiżi politika u r-
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rappurtaġġ politiku tad-delegazzjonijiet;

Or. en

Emenda 5
Bart Staes
f'isem Verts/ALE Group

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

2a. Jemmen li t-tnaqqis fin-numru ta’ 
oqsma ta’ intervent fil-livell tal-pajjiżi 
għal kull donatur mill-UE ikun kontribut 
importanti biex it-twassil tal-għajnuna jsir 
aktar effettiv u aktar effiċjenti għall-
partijiet interessati kollha u jappoġġa l-
isforzi tal-Kummissjoni biex ikollha rwol 
akbar fit-tmexxija tal-proċess fil-livell tal-
pajjiżi, u biex tikseb ipprogrammar 
konġunt mal-Istati Membri tal-UE;

Or. en

Emenda 6
Cristian Dan Preda

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

3. Jiddispjaċih li, fit-tħejjija għat-twaqqif 
tas-SEAE, ma kienx hemm evalwazzjoni 
bir-reqqa biex ikun iddeterminat il-bilanċ 
ottimali bejn karigi fid-delegazzjonijiet li 
jirrigwardaw politika/kummerċ/għajnuna 
għall-iżvilupp;

3. Jiddispjaċih li, fit-tħejjija għat-twaqqif 
tas-SEAE, ma kienx hemm evalwazzjoni 
bir-reqqa biex ikun iddeterminat il-bilanċ 
xieraq bejn karigi fid-delegazzjonijiet li 
jirrigwardaw politika/kummerċ/għajnuna 
għall-iżvilupp; din l-evalwazzjoni għandha 
tqis il-kuntest speċifiku tal-pajjiżi 
kkonċernati u timmira li tiżgura l-
koerenza tal-azzjoni esterna tal-UE;
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Or. en

Emenda 7
Cristian Dan Preda

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6a. Jissottolinja l-importanza li tingħata 
aktar attenzjoni għall-kooperazzjoni bejn 
id-delegazzjonijiet tal-Unjoni u l-
ambaxxati tal-Istati Membri tagħha ; 
jenfasizza l-fatt li l-koordinazzjoni u l-
kumplimentarjetà bejn dawn iż-żewġ 
livelli ta’ rappreżentanza huma 
ingredjenti indispensabbli ta’ azzjoni 
esterna effettiva u politika barranija 
verament koerenti;

Or. en

Emenda 8
Bart Staes
f'isem Verts/ALE Group

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6 a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6a. Jemmen li fl-interess ta’ 
implimentazzjoni faċli tal-baġit tal-UE, il-
Kap ta’ Delegazzjoni għandu jkun jista’ 
jiddelega l-ġestjoni tal-kompiti 
operazzjonali kif ukoll il-ġestjoni tal-infiq 
amministrattiv ta' delegazzjoni lid-deputat 
tiegħu u li għalhekk, jekk ikun meħtieġ,  
ir-regolament finanzjarju għandu jiġi 
rivedut;

Or. en
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Emenda 9
Bart Staes
f'isem Verts/ALE Group

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6 b (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6b. Itenni l-pożizzjoni tiegħu li f’pajjiżi li 
l-UE tapplika miżuri restrittivi fir-rigward 
tagħhom, preżenza tal-UE fil-post hi 
partikolarment essenzjali sabiex jiġi 
żgurat li l-Istati Membri, kif ukoll il-
Kapijiet tad-Delegazzjonijiet tal-UE jiġu 
involuti mill-qrib fil-proċess tat-tfassil, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-miżuri restrittivi u l-
konsegwenzi tagħhom;

Or. en

Emenda 10
Bart Staes
f'isem Verts/ALE Group

Abbozz ta’ opinjoni
Paragrafu 6 c (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

6c. Jilqa’ l-osservazzjoni mill-Qorti tal-
Awdituri li r-rwol tal-SEAE fil-qasam tal-
protezzjoni konsulari għandu jiġi 
analizzat aktar;

Or. en


