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Emenda 1
Michael Gahler

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jilqa’ t-tnaqqis fl-għadd u l-impatt 
finanzjarju ta' irregolaritajiet misjuba fir-
rigward tal-fondi ta' qabel l-adeżjoni 
eżaminati fir-rapport tal-2011; jilqa' l-fatt li 
r-rata ta' rkupru tar-riżorsi tal-UE li ma 
kellhomx jitħallsu f'assistenza ta' qabel l-
adeżjoni tjiebet b'mod sinifikanti, filwaqt li 
jirrikonoxxi li jeżistu differenzi importanti 
fost il-benefiċjarji f'termini ta' 
irregolaritajiet rappurtati, li primarjament 
huma miżura tal-istadju ta' adozzjoni u 
implimentazzjoni tas-Sistema ta’ Ġestjoni 
tal-Irregolaritajiet (IMS); jistieden, 
għalhekk, lill-Kummissjoni tkompli 
tissorvelja mill-qrib l-implimentazzjoni tal-
IMS fil-pajjiżi kollha li jibbenefikaw mill-
istrument;

1. Jieħu nota tat-tnaqqis fl-għadd u l-
impatt finanzjarju ta' irregolaritajiet 
misjuba fir-rigward tal-fondi ta' qabel l-
adeżjoni eżaminati fir-rapport tal-2011; 
jilqa' l-fatt li r-rata ta' rkupru tar-riżorsi tal-
UE li ma kellhomx jitħallsu f'assistenza ta' 
qabel l-adeżjoni tjiebet b'mod sinifikanti, 
iżda qed titlaħaq biss rata ta’ rkupru ta’ 
60%, filwaqt li jirrikonoxxi li jeżistu 
differenzi importanti fost il-benefiċjarji 
f'termini ta' irregolaritajiet rappurtati, li 
primarjament huma miżura tal-istadju ta' 
adozzjoni u implimentazzjoni tas-Sistema 
ta’ Ġestjoni tal-Irregolaritajiet (IMS); 
jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni 
tkompli tissorvelja mill-qrib l-
implimentazzjoni tal-IMS fil-pajjiżi kollha 
li jibbenefikaw mill-istrument; jappoġġa l-
appell tal-Kummissjoni b’mod partikolari 
lill-Kroazja biex is-sistema IMS tiġi 
kompletament implimentata, li għadha ma 
saritx għalkemm ġew provduti t-taħriġ u 
l-appoġġ kif ukoll l-appell lil dik li kienet 
ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja 
biex timplimenta s-sistema;

Or. en

Emenda 2
Michael Gahler

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jinnota bi tħassib li, fil-Kapitolu 7 2. Jinnota bi tħassib li, fil-Kapitolu 7 
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('Relazzjonijiet Esterni, għajnuna u 
tkabbir') tar-Rapport Annwali tal-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri dwar l-
implimentazzjoni tal-baġit għas-sena 2011, 
il-Qorti indikat xi żbalji f'pagamenti finali 
li ma nstabux mill-kontrolli tal-
Kummissjoni, u kkonkluda li l-kontrolli 
applikati mill-Kummissjoni mhumiex 
totalment effettivi; jistieden lill-
Kummissjoni ttejjeb il-mekkaniżmi ta' 
monitoraġġ tagħha sabiex tiżgura nefqa tal-
fondi effiċjenti u adegwata;

('Relazzjonijiet Esterni, għajnuna u 
tkabbir') tar-Rapport Annwali tal-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri dwar l-
implimentazzjoni tal-baġit għas-sena 2011, 
il-Qorti indikat xi żbalji f'pagamenti finali 
li ma nstabux mill-kontrolli tal-
Kummissjoni, u kkonkludiet li l-kontrolli 
applikati mill-Kummissjoni mhumiex 
totalment effettivi; jistieden lill-
Kummissjoni ssegwi r-
rakkomandazzjonijiet tal-Qorti tal-
Awdituri u l-opinjoni ta’ kwittanza ħalli 
ttejjeb il-mekkaniżmi ta' monitoraġġ 
tagħha sabiex tiżgura nefqa tal-fondi 
effiċjenti u adegwata;

Or. en

Emenda 3
Renate Weber

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jinnota bi tħassib li, minħabba l-kriżi 
ekonomika li qegħdin fiha, il-
Kummissjoni ma ppreveditx finanzjament 
akbar tal-UE għall-awtoritajiet tal-
infurzar tal-liġi fl-Istati Membri, intiż 
għal protezzjoni aqwa tal-interessi 
finanzjarji tal-UE, fil-kuntest ta’ 
strateġija komprensiva tal-UE ġdida; iqis 
li din l-istrateġija għandha tikkostitwixxi 
risposta koerenti u komprensiv intiża 
sabiex tnaqqas il-kuntrabandu u żżid id-
dħul miġbur u għalhekk tiżgura li tali 
investiment jagħti l-frott fil-futur;

Or. en

Emenda 4
Pino Arlacchi



AM\934038MT.doc 5/11 PE510.501v01-00

MT

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jilqa' l-inizjattiva għar-riforma tal-
Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF), 
li għandu, bħala wieħed mill-objettivi 
prinċipali tiegħu, li jsaħħaħ il-
kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi; jinnota li 
din ir-riforma se tipprovdi, inter alia, lill-
OLAF bil-possibbiltà li jikkonkludi 
arranġamenti amministrattivi ma' 
awtoritajiet kompetenti u 
organizzazzjonijiet internazzjonali ta' 
pajjiżi terzi, li jsaħħu l-kapaċità tal-OLAF 
li jittratta l-frodi f'oqsma marbuta mad-
dimensjoni tal-politika esterna tal-UE;

3. Jilqa' l-inizjattiva għar-riforma tal-
Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF), 
li għandu, bħala wieħed mill-objettivi 
prinċipali tiegħu, li jsaħħaħ il-
kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi; jinnota li 
din ir-riforma se tipprovdi, inter alia, lill-
OLAF bil-possibbiltà li jikkonkludi 
arranġamenti amministrattivi ma' 
awtoritajiet kompetenti u 
organizzazzjonijiet internazzjonali ta' 
pajjiżi terzi, li jsaħħu l-kapaċità tal-OLAF 
li jittratta l-frodi f'oqsma marbuta mad-
dimensjoni tal-politika esterna tal-UE, u 
qed jistenna bil-ħerqa l-konklużjoni 
rapida tal-proċedura leġiżlattiva attwali li 
se tirrevedi r-Regolament 1999 intiża 
sabiex tagħti l-uffiċċju l-qafas li huwa 
jeħtieġ sabiex jopera kemm b'effikaċja 
massima;

Or. en

Emenda 5
Michael Gahler

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jilqa' l-inizjattiva għar-riforma tal-
Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF), 
li għandu, bħala wieħed mill-objettivi 
prinċipali tiegħu, li jsaħħaħ il-
kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi; jinnota li 
din ir-riforma se tipprovdi, inter alia, lill-
OLAF bil-possibbiltà li jikkonkludi 
arranġamenti amministrattivi ma' 
awtoritajiet kompetenti u 
organizzazzjonijiet internazzjonali ta' 

3. Jilqa' l-inizjattiva għar-riforma tal-
Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF), 
li għandu, bħala wieħed mill-objettivi 
prinċipali tiegħu, li jsaħħaħ il-
kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi; jinnota li 
din ir-riforma se tipprovdi, inter alia, lill-
OLAF bil-possibbiltà li jikkonkludi 
arranġamenti amministrattivi ma' 
awtoritajiet kompetenti u 
organizzazzjonijiet internazzjonali ta' 
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pajjiżi terzi, li jsaħħu l-kapaċità tal-OLAF 
li jittratta l-frodi f'oqsma marbuta mad-
dimensjoni tal-politika esterna tal-UE;

pajjiżi terzi, li jsaħħu l-kapaċità tal-OLAF 
li jittratta l-frodi f'oqsma marbuta mad-
dimensjoni tal-politika esterna tal-UE; 
jilqa’ l-istrateġija kontra l-frodi 
(COM(20011) 376), fost affarijiet oħra, 
fir-rigward tal-inklużjoni tad-
dispożizzjonijiet kontra l-frodi mtejba fil-
programmi ta’ nefqa fl-ambitu tal-qafas 
finanzjarju pluriennali 2014-2020; filwaqt 
li jieħu att bi tħassib tal-konklużjoni tal-
Kummissjoni li ma hemmx deterrenti 
insuffiċjenti kontra l-użu tal-baġit tal-UE 
għal finijiet kriminali fl-Istati Membri, 
jilqa’ l-proposti tal-Kummissjoni sabiex 
tindirizza din il-problema u 
jirrakkomanda li l-pajjiżi terzi benefiċjarji 
jkunu kemm jista jkun involuti;

Or. en

Emenda 6
Pino Arlacchi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Jenfasizza l-bżonn li tiġi intensifika 
aktar l-ġlieda kontra l-frodi relatata mad-
dwana u jilqa’ l-ħolqien ta’ servizz kontra 
l-frodi ta’ informazzjoni dwar it-tranżitu 
(ATIS), li huwa arkivju ċentrali bil-għan 
li jżomm lill-awtoritajiet kollha informati 
dwar il-movimenti ta’ merkanzija fi 
tranżitu ġewwa l-UE

Or. en

Emenda 7
Renate Weber

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jilqa' l-Pjan ta' Azzjoni għall-ġlieda 
kontra l-kuntrabandu ta' sigaretti u alkoħol 
mal-fruntiera tal-Lvant tal-UE, u jieħu nota 
li din l-attività illegali qed twassal għal telf 
finanzjarju importanti għall-baġit tal-UE u 
għall-baġits tal-Istati Membri (stmat għal 
EUR 10 biljun); jenfasizza li din l-attività 
sservi ta' sors importanti ta' finanzjament 
għall-organizzazzjonijiet kriminali 
strutturati internazzjonalment, u tagħti 
indikazzjoni, għalhekk, tal-importanza tat-
tisħiħ tad-dimensjoni esterna tal-Pjan ta' 
Azzjoni msemmija hawn fuq;

4. Jilqa' l-Pjan ta' Azzjoni għall-ġlieda 
kontra l-kuntrabandu ta' sigaretti u alkoħol 
mal-fruntiera tal-Lvant tal-UE, u jieħu nota 
li din l-attività illegali qed twassal għal telf 
finanzjarju importanti għall-baġit tal-UE u 
għall-baġits tal-Istati Membri (stmat għal 
EUR 10 biljun fis-sena); jenfasizza li din l-
attività sservi ta' sors importanti ta' 
finanzjament għall-organizzazzjonijiet 
kriminali strutturati internazzjonalment, u 
tagħti indikazzjoni, għalhekk, tal-
importanza tat-tisħiħ tad-dimensjoni 
esterna tal-Pjan ta' Azzjoni msemmija 
hawn fuq, li jipprevedi appoġġ għall-
kapaċità ta’ infurzar fil-pajjiżi tal-viċinat, 
il-provediment ta’ assistenza teknika u 
taħriġ, it-tqajjim tas-sensibilizzazzjoni, it-
tisħiħ tal-kooperazzjoni operattiva, bħall-
Operazzjonijiet Doganali Konġunti 
(JCO), kif ukoll il-kondiviżjoni tal-
informazzjoni u t-tisħiħ tal-kooperazzjoni 
internazzjonali;

Or. en

Emenda 8
Pino Arlacchi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jilqa' l-Pjan ta' Azzjoni għall-ġlieda 
kontra l-kuntrabandu ta' sigaretti u alkoħol 
mal-fruntiera tal-Lvant tal-UE, u jieħu nota 
li din l-attività illegali qed twassal għal telf 
finanzjarju importanti għall-baġit tal-UE u 
għall-baġits tal-Istati Membri (stmat għal 
EUR 10 biljun); jenfasizza li din l-attività 
sservi ta' sors importanti ta' finanzjament 
għall-organizzazzjonijiet kriminali 
strutturati internazzjonalment, u tagħti 

4. Jilqa' l-Pjan ta' Azzjoni għall-ġlieda 
kontra l-kuntrabandu ta' sigaretti u alkoħol 
mal-fruntiera tal-Lvant tal-UE, u jieħu nota 
li din l-attività illegali qed twassal għal telf 
finanzjarju importanti għall-baġit tal-UE u 
għall-baġits tal-Istati Membri (stmat għal 
EUR 10 biljun); jenfasizza li din l-attività 
sservi ta' sors importanti ta' finanzjament 
għall-organizzazzjonijiet kriminali 
strutturati internazzjonalment, u tagħti 
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indikazzjoni, għalhekk, tal-importanza tat-
tisħiħ tad-dimensjoni esterna tal-Pjan ta' 
Azzjoni msemmija hawn fuq;

indikazzjoni, għalhekk, tal-importanza tat-
tisħiħ tad-dimensjoni esterna tal-Pjan ta' 
Azzjoni msemmi hawn fuq; jenfasizza, 
b’mod partikolari, l-importanza tal-
kollaborazzjoni tal-Istati Membri, ir-
Russja u l-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant (l-
Armenja, l-Azerbajġan, il-Bjelorussja, il-
Ġeorġja, il-Moldova u l-Ukraina) għall-
implimentazzjoni tal-azzjonijiet immirati 
proposti minn dan il-Pjan ta’ Azzjoni;

Or. en

Emenda 9
Monika Flašíková Beňová

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jilqa' l-Pjan ta' Azzjoni għall-ġlieda 
kontra l-kuntrabandu ta' sigaretti u alkoħol 
mal-fruntiera tal-Lvant tal-UE, u jieħu nota 
li din l-attività illegali qed twassal għal telf 
finanzjarju importanti għall-baġit tal-UE u 
għall-baġits tal-Istati Membri (stmat għal 
EUR 10 biljun); jenfasizza li din l-attività 
sservi ta' sors importanti ta' finanzjament 
għall-organizzazzjonijiet kriminali 
strutturati internazzjonalment, u tagħti 
indikazzjoni, għalhekk, tal-importanza tat-
tisħiħ tad-dimensjoni esterna tal-Pjan ta' 
Azzjoni msemmija hawn fuq;

4. Jilqa' l-Pjan ta' Azzjoni għall-ġlieda 
kontra l-kuntrabandu ta' sigaretti u alkoħol 
mal-fruntiera tal-Lvant tal-UE, u jieħu nota 
li din l-attività illegali qed twassal għal telf 
finanzjarju importanti għall-baġit tal-UE u 
għall-baġits tal-Istati Membri (stmat għal 
EUR 10 biljun) u tirrappreżenta riskju 
potenzjali għas-saħħa taċ-ċittadini tal-
UE; jenfasizza li din l-attività sservi ta' sors 
importanti ta' finanzjament għall-
organizzazzjonijiet kriminali strutturati 
internazzjonalment, u tagħti indikazzjoni, 
għalhekk, tal-importanza tat-tisħiħ tad-
dimensjoni esterna tal-Pjan ta' Azzjoni 
msemmija hawn fuq;

Or. en

Emenda 10
Renate Weber

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Jilqa’ l-politiki kontra l-frodi fil-livell 
tal-UE li jinkludu grad ogħla ta’ 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi, bħas-
servizz kontra l-frodi ta’ informazzjoni 
dwar it-tranżitu, li jiggarantixxi l-aċċess 
għall-pajjiżi EFTA, l-Assistenza 
Amministrattiva Reċiproka (MAA) u d-
dispożizzjonijiet relatati kontra l-frodi ma’ 
pajjiżi terżi, l-Operazzjonijiet Doganali 
Konġunti (JCO) li seħħew fl-2011, bħal 
“Fireblade” mal-Kroazja, l-Ukraina u l-
Moldova u “Barrel” mal-Kroazja, it-
Turkija, in-Norveġja u l-Isvizzera; jilqa’ 
r-riżultati ta’ dawn l-azzjonijiet u l-impatt 
finanzjarju tagħhom;

Or. en

Emenda 11
Pino Arlacchi

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jilqa' l-inklużjoni ta' dispożizzjonijiet 
kontra l-frodi fi ftehimiet bilaterali ġodda 
jew innegozjati mill-ġdid, u jistieden lill-
Kummissjoni u s-Servizz Ewropew għall-
Azzjoni Esterna (SEAE) biex jestendu l-
inklużjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet 
għal ftehimiet bilaterali oħra ma' pajjiżi 
terzi;

5. Fid-dawl tal-fatt li, f’dinja globalizzata, 
il-frodi qed titwettaq aktar u aktar fuq 
skala internazzjonali, jenfasizza l-
importanza ta’ qafas legali b’saħħtu, 
b’impenji ċari mill-pajjiżi sħab u jilqa’ l-
inklużjoni ta' dispożizzjonijiet kontra l-
frodi fi ftehimiet bilaterali ġodda jew 
innegozjati mill-ġdid, u jistieden lill-
Kummissjoni u s-Servizz Ewropew għall-
Azzjoni Esterna (SEAE) biex jestendu l-
inklużjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet 
għal ftehimiet bilaterali oħra ma' pajjiżi 
terzi;

Or. en
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Emenda 12
Michael Gahler

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Jilqa' l-inklużjoni ta' dispożizzjonijiet 
kontra l-frodi fi ftehimiet bilaterali ġodda 
jew innegozjati mill-ġdid, u jistieden lill-
Kummissjoni u s-Servizz Ewropew għall-
Azzjoni Esterna (SEAE) biex jestendu l-
inklużjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet
għal ftehimiet bilaterali oħra ma' pajjiżi 
terzi;

5. Jilqa' l-inklużjoni ta' dispożizzjonijiet 
kontra l-frodi fi ftehimiet bilaterali ġodda 
jew innegozjati mill-ġdid, inklużi l-abbozzi 
ta’ ftehimiet mal-Afganistan, il-
Kazakistan, l-Armenja,l-Azerbajġan u l-
Ġeorġja u f’verżjoni simplifikata mal-
Awstralja, u jistieden lill-Kummissjoni u s-
Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
(SEAE) biex jiżviluppaw klawsola 
standard li jinkludu dawn id-
dispożizzjonijiet fil-ftehimiet bilaterali u 
multilaterali ġodda jew innegozjati mill-
ġdid kollha ma' pajjiżi terzi;

Or. en

Emenda 13
Michael Gahler

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jissuġġerixxi li s-sejbiet u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Qorti tal-
Awdituri li għandhom x'jaqsmu mal-
azzjonijiet esterni tal-UE, u b'mod 
partikolari mal-missjonijiet tal-UE, jiġu 
kkunsidrati meta jiġi eżaminat mill-ġdid il-
progress tagħhom meta mqabbel mal-
objettivi stabbiliti u meta titqies l-
estensjoni tal-mandat tagħhom, sabiex jiġi 
żgurat l-użu effettiv u xieraq tar-riżorsi 
mogħtija;

6. Jissuġġerixxi li s-sejbiet u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Qorti tal-
Awdituri li għandhom x'jaqsmu mal-
azzjonijiet esterni tal-UE, u b'mod 
partikolari mal-missjonijiet tal-UE, jiġu 
kkunsidrati meta jiġi eżaminat mill-ġdid il-
progress tagħhom meta mqabbel mal-
objettivi stabbiliti u meta titqies l-
estensjoni tal-mandat tagħhom, sabiex jiġi 
żgurat l-użu effettiv u xieraq tar-riżorsi 
mogħtija; jieħu nota tal-osservazzjoni 
dwar ċerti nuqqasijiet relatati mal-
proċeduri ta’ akkwist u ta’ offerta fl-
azzjonijiet tas-SEAE u jitlob lis-SEAE 



AM\934038MT.doc 11/11 PE510.501v01-00

MT

tirrimedja dan fi żmien utli;

Or. en


