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Emenda 790
Eric Andrieu

Proposta għal regolament
Premessa 70c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

70c Fis-sentenza tagħha, il-Qorti ma 
sfidatx il-leġittimità tal-għan li jissaħħaħ 
il-kontroll pubbliku tal-użu tal-flus mill-
FAER u mill-FAEŻR. Dan il-għan 
għandu jiġi analizzat fid-dawl tal-qafas 
ġdid ta’ ġestjoni finanzjarja u ta’ kontroll 
li għandu jiġi applikat mill-
1 ta’ Jannar 2014.  Fil-kuntest ta’ dan il-
qafas, il-kontrolli mill-
amministrazzjonijiet nazzjonali ma 
jistgħux ikunu eżawrjenti, u b'mod 
partikulari, għall-iskemi kważi kollha, 
parti limitata biss mill-popolazzjoni tista' 
tiġi vverifikata fuq il-post.  Żieda fir-rati 
minimi ta’ kontroll lil hinn mil-livelli li 
bħalissa jiġu applikati, f'dan il-kuntest 
kieku tpoġġi wisq piż finanzjarju u 
amministrattiv addizzjonali fuq l-
amministrazzjonijiet nazzjonali, u ma 
tkunx kosteffettiva. Barra minn dan, il-
qafas ġdid jipprovdi li, taħt ċerti 
kundizzjonijiet, l-Istati Membri jistgħu 
jnaqqsu l-għadd ta’ verifiki fuq il-post.  
F'dan l-isfond, il-pubblikazzjoni tal-
ismijiet tal-benefiċjarji tal-fondi agrikoli 
ssaħħaħ il-kontroll pubbliku tal-użu ta' 
dawk il-fondi, u għaldaqstant, hija żieda 
siewja għall-qafas eżistenti tal-ġestjoni u 
tal-kontroll, li hija meħtieġa sabiex jiġi 
żgurat livell xieraq ta' ħarsien tal-interess 
finanzjarju tal-Unjoni. L-awtoritajiet 
nazzjonali, filwaqt li japplikaw ir-regoli 
ġodda li jissemplifikaw il-proċess 
amministrattiv tal-implimentazzjoni tal-
fondi tal-Unjoni u jnaqqsu l-kostijiet 
amministrattivi, għandu jkollhom il-
possibbiltà li jistrieħu fuq il-kontroll 
pubbliku, b'mod speċifiku permezz tal-

imħassar
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effett preventiv u diżwassiv tiegħu kontra 
l-frodi jew kwalunwke abbuż tal-fondi 
pubbliċi, billi jiskoraġġixxu l-benefiċjarji 
individwali milli jwettqu mġiba mhux 
xierqa.

Or. fr

Emenda 791
Eric Andrieu

Proposta għal regolament
Premessa 70d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

70d L-għan tal-kontroll pubbliku tal-
użu tal-flus mill-FAEG u mill-FAEŻR, 
imfittex bil-pubblikazzjoni tal-benefiċjarji, 
jista' jinkiseb biss billi jiġi żgurat ċertu 
livell ta’ tagħrif li għandu jitwassal għall-
għarfien tal-pubbliku. Dak it-tagħrif 
għandu jkopri dejta dwar l-identità tal-
benefiċjarju, l-ammont mogħti u fil-
kuntest ta' liema fondi, l-għan u n-natura 
tal-miżura kkonċernata. Il-pubblikazzjoni 
ta’ dak it-tagħrif għandha ssir b'tali mod li 
tikkaġuna inqas interferenza mad-dritt tal-
benefiċjarji li l-ħajja privata tagħhom tiġi 
rispettata b'mod ġenerali, u li titħares
partikularment id-dejta personali tagħhom, 
u d-drittijiet rikonoxxuti mill-Artikoli 7 u 8 
tal-Karta tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-
Unjoni Ewropea.  

70d It-tagħrif  ippubblikat se jisfrutta 
d-dejta minn fajls ta’ Dejta Individwali ta’ 
Ħlas provduti mill-Istati Membri. Il-
pubblikazzjoni ta’ dak it-tagħrif għandha 
ssir b'tali mod li tikkaġuna inqas 
interferenza mad-dritt tal-benefiċjarji li l-
ħajja privata tagħhom tiġi rispettata b'mod 
ġenerali, u li titħares partikolarment id-
dejta personali tagħhom, u d-drittijiet 
rikonoxxuti mill-Artikoli 7 u 8 tal-Karta 
tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. fr

Emenda 792
Eric Andrieu

Proposta għal regolament
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Premessa 70e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

70e Il-pubblikazzjoni ta’ dettalji dwar 
il-miżura li tippermetti lill-bidwi jirċievi l-
għajnuna, in-natura u l-għan tal-
għajnuna, ikunu jipprovdu għarfien 
konkret lill-pubbliku dwar l-attività 
sussidjata u l-għan li għalih ingħata tali 
sussidju.  Dan ikun jikkontribwixxi għall-
effett preventiv u diżwassiv tal-kontroll 
pubbliku, għall-ħarsien tal-interess 
finanzjarju.

imħassar

Or. fr

Emenda 793
Elisabeth Köstinger

Proposta għal regolament
Premessa 70e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(70e) Il-pubblikazzjoni ta’ dettalji dwar il-
miżura li tippermetti lill-bidwi jirċievi l-
għajnuna, in-natura u l-għan tal-
għajnuna, ikunu jipprovdu għarfien 
konkret lill-pubbliku dwar l-attività 
sussidjata u l-għan li għalih ingħata tali 
sussidju. Dan ikun jikkontribwixxi għall-
effett preventiv u diżwassiv tal-kontroll 
pubbliku, għall-ħarsien tal-interess 
finanzjarju.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kontroll huwa kompitu tal-amministrazzjoni pubblika u ma jistax jiġi ddelegat liċ-ċittadini 
permezz tal-pubblikazzjoni fuq l-Internet.
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Emenda 794
Eric Andrieu

Proposta għal regolament
Premessa 70f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

70f Sabiex jiġi rispettat bilanċ bejn l-
għan imfittex tal-kontroll pubbliku tal-
użu tal-flus mill-FAEG u mill-FAEŻR, 
fuq naħa, u bejn id-dritt tal-benefiċjarji li 
tiġi rispettata l-ħajja privata tagħhom, 
b'mod ġenerali, u li titħares id-dejta 
personali tagħhom, fuq in-naħa l-oħra, 
għandha titqies l-importanza tal-
għajnuna.  Wara l-analiżi fil-fond u l-
konsultazzjoni mal-partijiet interessati, 
ħareġ fid-dieher li sabiex tissaħħaħ l-
effettività ta' tali pubblikazzjoni, u sabiex 
tiġi limitata l-interferenza mad-drittijiet 
tal-benefiċjarji, għandu jiġi stabbilit livell 
minimu fir-rigward tal-ammont tal-
għajnuna riċevut, li taħtu ma jiġix 
ippubblikat isem il-benefiċjarju.

imħassar

Or. fr

Emenda 795
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard 

Proposta għal regolament
Premessa 70f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(70f) Sabiex jiġi rispettat bilanċ bejn l-
għan imfittex tal-kontroll pubbliku tal-
użu tal-flus mill-FAEG u mill-FAEŻR, 
fuq naħa, u bejn id-dritt tal-benefiċjarji li 
tiġi rispettata l-ħajja privata tagħhom, 
b'mod ġenerali, u li titħares id-dejta 
personali tagħhom, fuq in-naħa l-oħra, 
għandha titqies l-importanza tal-
għajnuna. Wara l-analiżi fil-fond u l-
konsultazzjoni mal-partijiet interessati, 

imħassar
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ħareġ fid-dieher li sabiex tissaħħaħ l-
effettività ta' tali pubblikazzjoni, u sabiex 
tiġi limitata l-interferenza mad-drittijiet 
tal-benefiċjarji, għandu jiġi stabbilit livell 
minimu fir-rigward tal-ammont tal-
għajnuna riċevut, li taħtu ma jiġix 
ippubblikat isem il-benefiċjarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli ta’ trasparenza għandhom japplikaw irrispettivament għall-benefiċjarji kollha tal-
appoġġ tal-PAK. L-użu ta’ limitu minimu ma jibqax japplika fejn ikunu involuti flus pubbliċi u 
joħloq biss diskriminazzjoni bejn l-azjendi agrikoli żgħar u kbar.

Emenda 796
Eric Andrieu

Proposta għal regolament
Premessa 70g

Test propost mill-Kumissjoni Emenda

70g Dan il-limitu minimu għandu 
jirrifletti u jissejjes fuq il-livell tal-iskema 
ta' għajnuna stabbiliti fil-qafas tal-PAK 
Billi l-istrutturi tal-ekonomiji agrikoli tal-
Istati Membri jvarjaw b'mod 
konsiderevoli u jistgħu jkunu differenti 
ferm mill-istruttura ta’ azjenda agrikola 
medja fl-Unjoni, l-Istati Membri 
għandhom jitħallew japplikaw livelli ta’ 
limitu minimi li jirriflettu l-qagħda 
partikolari tagħhom. Ir-
Regolament xxx/xxx [DP] jistipula skema 
sempliċi u speċifika għall-azjendi agrikoli 
ż-żgħar.  L-Artikolu 49 ta’ dak ir-
Regolament jistipula kriterji għall-kalkolu 
tal-ammont tal-għajnuna.  Għall-finijiet 
ta' konsistenza, dawk il-kriterji għandhom 
jintużaw ukoll għall-iffissar ta' limiti 
minimi speċifiċi għal kull Stat Membru, 
għall-pubblikazzjoni ta' isem benefiċjarju.  
Għajr għall-isem, taħt dak il-livell 
minimu speċifiku, il-pubblikazzjoni 

imħassar
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għandu jkun fiha t-tagħrif rilevanti kollu, 
bil-għan li min iħallas it-taxxa jkollu 
aċċess għal stampa preċiża tal-PAK.

Or. fr

Emenda 797
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Premessa 70g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(70g)Dan il-limitu minimu għandu 
jirrifletti u jissejjes fuq il-livell tal-iskema 
ta' għajnuna stabbiliti fil-qafas tal-PAK. 
Billi l-istrutturi tal-ekonomiji agrikoli tal-
Istati Membri jvarjaw b'mod 
konsiderevoli u jistgħu jkunu differenti 
ferm mill-istruttura ta’ azjenda agrikola 
medja fl-Unjoni, l-Istati Membri 
għandhom jitħallew japplikaw livelli ta’ 
limitu minimi li jirriflettu l-qagħda 
partikolari tagħhom.  Ir-
Regolament xxx/xxx [DP] jistipula skema 
sempliċi u speċifika għall-azjendi agrikoli 
ż-żgħar.  L-Artikolu 49 ta’ dak ir-
Regolament jistipula kriterji għall-kalkolu 
tal-ammont tal-għajnuna. Għall-finijiet 
ta' konsistenza, dawk il-kriterji għandhom 
jintużaw ukoll għall-iffissar ta' limiti 
minimi speċifiċi għal kull Stat Membru, 
għall-pubblikazzjoni ta' isem benefiċjarju.  
Għajr għall-isem, taħt dak il-livell 
minimu speċifiku, il-pubblikazzjoni 
għandu jkun fiha t-tagħrif rilevanti kollu, 
bil-għan li min iħallas it-taxxa jkollu 
aċċess għal stampa preċiża tal-PAK.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli ta’ trasparenza għandhom japplikaw irrispettivament għall-benefiċjarji kollha tal-
appoġġ tal-PAK. L-użu ta’ limitu minimu ma jibqax japplika fejn ikunu involuti flus pubbliċi u 
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joħloq biss diskriminazzjoni bejn l-azjendi agrikoli żgħar u kbar.

Emenda 798
Eric Andrieu

Proposta għal regolament
Premessa 70h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

70h Barra minn hekk, billi dan it-
tagħrif isir aċċessibbli għall-pubbliku, 
titjieb it-trasparenza fir-rigward tal-użu tal-
fondi tal-Unjoni fil-PAK, u b'hekk isir 
kontribut lejn il-viżibbiltà u l-fehim aħjar 
tal-istess politika . It-trasparenza tgħin liċ-
ċittadini jieħdu sehem b’mod aktar mill-
qrib fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet, u 
tiggarantixxi li l-amministrazzjoni tgawdi 
minn leġittimità akbar, u tkun aktar 
effettiva u responsabbli fir-rigward taċ-
ċittadin.  Dan ikun jgħin ukoll biex in-nies 
lokali jixhdu eżempji konkreti tal-
forniment ta' "beni pubbliċi" permezz tal-
biedja, u jissottolinja l-leġittimità tal-
għajnuna mill-istat għas-settur agrikolu.
Barra minn hekk, tissaħħaħ ir-
responsabbiltà personali tal-bdiewa fl-użu 
tal-fondi pubbliċi li jirċievu.

70h Billi dan it-tagħrif isir aċċessibbli 
għall-pubbliku, titjieb it-trasparenza fir-
rigward tal-użu tal-fondi tal-Unjoni fil-
PAK, u b'hekk isir kontribut lejn il-
viżibbiltà u l-fehim aħjar tal-istess politika 
It-trasparenza tgħin liċ-ċittadini jieħdu 
sehem b’mod aktar mill-qrib fil-proċess 
tat-teħid ta’ deċiżjonijiet, u tiggarantixxi li 
l-amministrazzjoni tgawdi minn leġittimità 
akbar, u tkun aktar effettiva u responsabbli 
fir-rigward taċ-ċittadin. Dan ikun jgħin 
ukoll biex jappoġġja l-leġittimità tal-
għajnuna mill-istat għas-settur agrikolu 
Barra minn hekk, tissaħħaħ ir-
responsabbiltà personali tal-bdiewa fl-użu 
tal-fondi pubbliċi li jirċievu.

Or. fr

Emenda 799
Peter Jahr

Proposta għal regolament
Premessa 70h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(70h) Barra minn hekk, billi dan it-tagħrif 
isir aċċessibbli għall-pubbliku, titjieb it-
trasparenza fir-rigward tal-użu tal-fondi 
tal-Unjoni fil-PAK, u b'hekk isir kontribut 

(70h) Barra minn hekk, billi dan it-tagħrif 
isir aċċessibbli għall-pubbliku, titjieb it-
trasparenza fir-rigward tal-użu tal-fondi 
tal-Unjoni fil-PAK, u b'hekk isir kontribut 



PE498.000v01-00 10/21 AM\916298MT.doc

MT

lejn il-viżibbiltà u l-fehim aħjar tal-istess 
politika. It-trasparenza tgħin liċ-ċittadini 
jieħdu sehem b’mod aktar mill-qrib fil-
proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet, u 
tiggarantixxi li l-amministrazzjoni tgawdi 
minn leġittimità akbar, u tkun aktar 
effettiva u responsabbli fir-rigward taċ-
ċittadin. Dan ikun jgħin ukoll biex in-nies 
lokali jixhdu eżempji konkreti tal-
forniment ta' "beni pubbliċi" permezz tal-
biedja, u jissottolinja l-leġittimità tal-
għajnuna mill-istat għas-settur agrikolu. 
Barra minn hekk, tissaħħaħ ir-
responsabbiltà personali tal-bdiewa fl-użu 
tal-fondi pubbliċi li jirċievu.“

lejn il-viżibbiltà u l-fehim aħjar tal-istess 
politika. Sabiex dan jinkiseb ukoll fi ħdan 
l-oqsma politiċi l-oħrajn tal-Unjoni 
Ewropea, jeħtieġ li jiġu applikati wkoll 
regoli simili fir-rigward tal-benefiċjarji ta’ 
fondi Ewropej oħrajn (il-FEŻR, il-FSE u 
l-FES). It-trasparenza tgħin liċ-ċittadini
jieħdu sehem b’mod aktar mill-qrib fil-
proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet, u 
tiggarantixxi li l-amministrazzjoni tgawdi 
minn leġittimità akbar, u tkun aktar 
effettiva u responsabbli fir-rigward taċ-
ċittadin. Dan ikun jgħin ukoll biex in-nies 
lokali jixhdu eżempji konkreti tal-
forniment ta' "beni pubbliċi" permezz tal-
biedja, u jappoġġja l-leġittimità tal-
għajnuna mill-istat għas-settur agrikolu. 
Barra minn hekk, tissaħħaħ ir-
responsabbiltà personali tal-bdiewa fl-użu 
tal-fondi pubbliċi li jirċievu.“

Or. de

Emenda 800
Eric Andrieu

Proposta għal regolament
Premessa 70i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

70i Fid-dawl tal-piż jagħfas tal-għan 
imfittex tal-kontroll pubbliku tal-użu tal-
flus mill-FAEG u mill-FAEŻR, huwa 
ġġustifikat, fir-rigward tal-prinċipju tal-
proporzjonalità u r-rekwiżit ta' ħarsien 
tad-dejta personali, li tiġi pprovduta l-
pubblikazzjoni ġenerali tat-tagħrif 
rilevanti, billi dan ma jmurx lil hinn minn 
dak li huwa meħtieġ f'soċjetà demokratika 
u f'dak li huwa meħtieġ għall-ħarsien tal-
interess finanzjarju tal-Unjoni.  

imħassar

Or. fr
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Emenda 801
Eric Andrieu

Proposta għal regolament
Premessa 70j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

70j Għall-konformità mar-rekwiżiti 
tal-ħarsien tad-dejta, il-benefiċjarji tal-
Fondi għandhom ikunu infurmati bil-
pubblikazzjoni tad-dejta tagħhom, kif 
ukoll bil-fatt li d-dejta tagħhom tista' tiġi 
pproċessata minn korpi tal-awditjar u tal-
investigazzjoni tal-Unjoni u tal-Istati 
Membri, sabiex jiġu ssalvagwardjati l-
interessi finanzjarji tal-Unjoni qabel ma 
ssir il-pubblikazzjoni.  Barra minn hekk, 
il-benefiċjarji għandhom ikunu infurmati 
dwar id-drittijiet tagħhom skont id-
Direttiva 95/46/KE, kif ukoll dwar il-
proċeduri applikabbli għall-eżerċizzju ta’ 
dawn id-drittijiet.

imħassar

Or. fr

Emenda 802
Eric Andrieu

Proposta għal regolament
Premessa 70k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

70k B'konsegwenza ta' dan, wara analiżi 
u valutazzjoni fil-fond tal-iktar mod xieraq 
biex jiġi osservat id-dritt għall-ħarsien tad-
dejta personali tal-benefiċjarji, għandhom 
jiġu stabbiliti regoli ġodda dwar il-
pubblikazzjoni ta' tagħrif dwar il-
benefiċjarji kollha tal-Fondi agrikoli.

70k B'konsegwenza ta' dan, wara analiżi 
u valutazzjoni fil-fond tal-iktar mod xieraq 
biex jiġi osservat id-dritt għall-ħarsien tad-
dejta personali tal-benefiċjarji, għandhom 
jiġu stabbiliti regoli ġodda dwar il-
pubblikazzjoni ta’ tagħrif dwar il-Fondi
agrikoli.

Or. fr



PE498.000v01-00 12/21 AM\916298MT.doc

MT

Emenda 803
Albert Deß, Peter Jahr, Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 110a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 110a
Pubblikazzjoni tal-benefiċjarji

imħassar

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
pubblikazzjoni annwali ex post tal-
benefiċjarji tal-FAEG u tal-FAEŻR.  Il-
pubblikazzjoni għandu jkun fiha: 
(a) mingħajr ħsara għall-ewwel paragrafu 
tal-Artikolu 110b ta’ dan ir-Regolament, 
isem il-benefiċjarji, kif ġej:
(i) l-isem u l-kunjom fejn il-benefiċjarji 
huma persuni naturali;
(ii) l-isem legali sħiħ, hekk kif ġie 
rreġistrat, meta l-benefiċjarji jkunu 
persuni ġuridiċi li jkollhom personalità 
ġuridika awtonoma skont il-liġi tal-Istat 
Membru kkonċernat;
l-isem sħiħ tal-assoċjazzjoni kif ġiet 
irreġistrata jew inkella rikonoxxuta 
uffiċjalment, fejn il-benefiċjarji jkunu 
assoċjazzjonijiet mingħajr personalità 
ġuridika;
(b) il-muniċipalità fejn joqgħod il-
benefiċjarju jew fejn huwa rreġistrat u, 
fejn ikun disponibbli, il-kodiċi postali jew 
il-parti fih li tidentifika l-muniċipalità;
(c) l-ammonti ta’ ħlas li jikkorrispondu 
għal kull miżura ffinanzjata mill-FAEG u 
mill-FAEŻR irċevuti minn kull 
benefiċjarju fis-sena finanzjarja 
kkonċernata;
(d) in-natura u d-deskrizzjoni tal-miżuri 
ffinanzjati mill-FAEG jew mill-FAEŻR, u 
li skonthom ingħata l-pagament imsemmi 
fil-punt (c).
It-tagħrif imsemmi fl-ewwel subparagrafu 
għandu jsir disponibbli fuq websajt 
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wieħed għal kull Stat Membru.  Għandu 
jibqa' disponibbli għal sentejn mid-data 
tal-pubblikazzjoni inizjali.
2. F'dak li jirrigwarda l-pagamenti li 
jikkorrispondu għall-miżuri ffinanzjati 
mill-FAEŻR kif imsemmi fil-punt (c) tal-
ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1, l-
ammonti li għandhom jiġu ppubblikati 
għandhom jikkorrispondu mal-
finanzjament pubbliku totali, inklużi 
kemm il-kontribut tal-Unjoni u kemm dak 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 804
Eric Andrieu

Proposta għal regolament
Artikolu 110 a — Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 110a Artikolu 110a

Il-pubblikazzjoni tal-benefiċjarji Il-pubblikazzjoni dwar il-fondi agrikoli 
Ewropej

Or. fr

Emenda 805
Elisabeth Köstinger

Proposta għal regolament
Artikolu 110a — paragrafu 1 — subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
pubblikazzjoni annwali ex post tal-
benefiċjarji tal-FAEG u tal-FAEŻR. Il-
pubblikazzjoni għandu jkun fiha:

(1) L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
pubblikazzjoni annwali ex post tan-numru 
totali tal-benefiċjarji tal-FAEG u tal-
FAEŻR. Il-pubblikazzjoni għandu jkun 
fiha:
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(a) mingħajr ħsara għall-ewwel paragrafu 
tal-Artikolu 110b ta’ dan ir-Regolament, 
isem il-benefiċjarji, kif ġej:

(a) in-numru totali tal-benefiċjarji u

(i) l-isem u l-kunjom fejn il-benefiċjarji 
huma persuni naturali;
(ii) l-isem legali sħiħ, hekk kif ġie 
rreġistrat, meta l-benefiċjarji jkunu 
persuni ġuridiċi li jkollhom personalità 
ġuridika awtonoma skont il-liġi tal-Istat 
Membru kkonċernat;
(iii) l-isem sħiħ tal-assoċjazzjoni kif ġiet 
irreġistrata jew inkella rikonoxxuta 
uffiċjalment, fejn il-benefiċjarji jkunu 
assoċjazzjonijiet mingħajr personalità 
ġuridika;
(b) il-muniċipalità fejn joqgħod il-
benefiċjarju jew fejn huwa rreġistrat u, 
fejn ikun disponibbli, il-kodiċi postali jew 
il-parti fih li tidentifika l-muniċipalità;

(b) l-ammonti tagħhom klassifikati skont 
id-daqs, li għandha tiddetermina l-
Kummissjoni fl-att ta’ implimentazzjoni 
skont l-Artikolu 110d .

(c) l-ammonti ta’ ħlas li jikkorrispondu 
għal kull miżura ffinanzjata mill-FAEG u 
mill-FAEŻR irċevuti minn kull 
benefiċjarju fis-sena finanzjarja 
kkonċernata;
(d) in-natura u d-deskrizzjoni tal-miżuri 
ffinanzjati mill-FAEG jew mill-FAEŻR, u 
li skonthom ingħata l-pagament imsemmi 
fil-punt (c).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fis-sentenza tad-9 ta’ Novembru 2010 tal-kawżi RS C-92/09 u C93/09, il-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-Unjoni Ewropea ddikjarat inammissibbli l-pubblikazzjoni tad-dejta tal-finanzjar fir-
rigward tal-persuni fiżiċi. Il-Proposta attwali tal-Kummissjoni  ma tqisx il-kunsiderazzjonijiet 
tal-liġi dwar il-protezzjoni tad-dejta. Pubblikazzjoni tal-ammont totali u tal-benefiċjarji, 
klassifikati skont id-daqs, tkun madankollu proporzjonali u fl-istess waqt konformi mal-liġi 
tal-UE.  

Emenda 806
Eric Andrieu
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Proposta għal regolament
Artikolu 110a – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
pubblikazzjoni annwali ex post tal-
benefiċjarji tal-FAEG u tal-FAEŻR.  Il-
pubblikazzjoni għandu jkun fiha:

1. Il-Kummissjoni Ewropea twettaq il-
pubblikazzjoni annwali ex post dwar il-
FAEG u l-FAEŻR, mill-fajls ta’ Dejta 
Individwali ta’ Ħlas provduti mill-Istati 
Membri. Il-pubblikazzjoni għandu jkun 
fiha:

a) mingħajr ħsara għall-ewwel paragrafu 
tal-Artikolu 110b ta’ dan ir-Regolament, 
isem il-benefiċjarji, kif ġej:

a) distribuzzjoni tal-għadd ta’ benefiċjarji 
għal kull klassi ta’ ammont ta’ għajnuna 
rċevuta;

i) l-isem u l-kunjom fejn il-benefiċjarji 
huma persuni naturali;
ii) l-isem legali sħiħ, hekk kif ġie 
rreġistrat, meta l-benefiċjarji jkunu 
persuni ġuridiċi li jkollhom personalità 
ġuridika awtonoma skont il-liġi tal-Istat 
Membru kkonċernat;
iii) l-isem sħiħ tal-assoċjazzjoni kif ġiet 
irreġistrata jew inkella rikonoxxuta 
uffiċjalment, fejn il-benefiċjarji jkunu 
assoċjazzjonijiet mingħajr personalità 
ġuridika;
b) il-muniċipalità fejn joqgħod il-
benefiċjarju jew fejn huwa rreġistrat u, 
fejn ikun disponibbli, il-kodiċi postali jew 
il-parti fih li tidentifika l-muniċipalità;

b) l-ammonti ta’ għajnuna mħallsa fi 
ħdan kull Stat Membru minn kull 
strument u minn kull fond;

c) l-ammonti ta’ ħlas li jikkorrispondu
għal kull miżura ffinanzjata mill-FAEG u 
mill-FAEŻR irċevuti minn kull 
benefiċjarju fis-sena finanzjarja 
kkonċernata;

c) il-forom ġuridiċi tal-benefiċjarji 
kkonċernati u l-persunal rispettiv 
tagħhom għal kull Stat Membru.

Or. fr

Emenda 807
Albert Deß

Proposta għal regolament
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Artikolu 110a — paragrafu 1 — subparagrafu 1 — punt a — inċiż i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) l-isem u l-kunjom fejn il-benefiċjarji 
huma persuni naturali;

imħassar

Or. en

Emenda 808
Eric Andrieu

Proposta għal regolament
Artikolu 110a – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tagħrif imsemmi fl-ewwel subparagrafu 
għandu jsir disponibbli fuq websajt wieħed
għal kull Stat Membru. Għandu jibqa'
disponibbli għal sentejn mid-data tal-
pubblikazzjoni inizjali.

It-tagħrif imsemmi fl-ewwel subparagrafu 
għandu jsir disponibbli fuq websajt 
wieħed. Għandu jibqa’ disponibbli għal
għaxar snin mid-data tal-pubblikazzjoni 
inizjali.

Or. fr

Emenda 809
Eric Andrieu

Proposta għal regolament
Artikolu 110a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F'dak li jirrigwarda l-pagamenti li 
jikkorrispondu għall-miżuri ffinanzjati 
mill-FAEŻR kif imsemmi fil-punt (c) tal-
ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1, l-
ammonti li għandhom jiġu ppubblikati 
għandhom jikkorrispondu mal-
finanzjament pubbliku totali, inklużi kemm
il-kontribut tal-Unjoni u kemm dak
nazzjonali.

2. F’dak li jirrigwarda l-pagamenti li 
jikkorrispondu għall-miżuri ffinanzjati 
mill-FAEŻR kif imsemmi fil-paragrafu 1, 
l-ammonti li għandhom jiġu ppubblikati 
għandhom jikkorrispondu mal-
finanzjament pubbliku totali, inklużi kemm
il-kontributi tal-Unjoni u kemm dawk
nazzjonali.
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Or. fr

Emenda 810
Eric Andrieu

Proposta għal regolament
Artikolu 110b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 110b
Limitu minimu

imħassar

Fejn l-ammont ta’ għajnuna rċevuta 
f'sena minn benefiċjarju jkun daqs jew 
inqas mill-ammont stipulat minn Stat 
Membru skont l-Artikolu 49 tar-
Regolament (UE) Nru DP/xxx, dak l-Istat 
Membru ma għandux jippubblika isem 
dak il-benefiċjarju, kif inhu pprovdut fil-
punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 110a(1) ta’ dan ir-Regolament.
L-ammonti stipulati minn Stat Membru 
skont l-Artikolu 49 tar-Regolament (UE) 
Nru DP/xxx u nnotifikati lill-
Kummissjoni skont dak ir-Regolament 
għandhom jiġu ppubblikati mill-
Kummissjoni skont ir-regoli adottati taħt 
l-Artikolu 110d.
Fejn japplika l-ewwel paragrafu ta’ dan l-
Artikolu, l-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw it-tagħrif imsemmi fil-punti 
(b), (c) u (d) tal-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 110a(1), u l-benefiċjarju għandu 
jkun identifikat b'kodiċi.  L-Istati Membri 
għandhom jiddeċiedu dwar il-forma ta' 
dak il-kodiċi.

Or. fr

Emenda 811
Albert Deß, Peter Jahr, Hans-Peter Mayer
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Proposta għal regolament
Artikolu 110b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 110b 
Limitu minimu

imħassar

Fejn l-ammont ta’ għajnuna rċevuta 
f'sena minn benefiċjarju jkun daqs jew 
inqas mill-ammont stipulat minn Stat 
Membru skont l-Artikolu 49 tar-
Regolament (UE) Nru DP/xxx, dak l-Istat 
Membru ma għandux jippubblika isem 
dak il-benefiċjarju, kif inhu pprovdut fil-
punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 110a(1) ta’ dan ir-Regolament.
L-ammonti stipulati minn Stat Membru 
skont l-Artikolu 49 tar-Regolament (UE) 
Nru DP/xxx u nnotifikati lill-
Kummissjoni skont dak ir-Regolament 
għandhom jiġu ppubblikati mill-
Kummissjoni skont ir-regoli adottati taħt 
l-Artikolu 110d.
Fejn japplika l-ewwel paragrafu ta’ dan l-
Artikolu, l-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw it-tagħrif imsemmi fil-punti 
(b), (c) u (d) tal-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 110a(1), u l-benefiċjarju għandu 
jkun identifikat b'kodiċi. L-Istati Membri 
għandhom jiddeċiedu dwar il-forma ta' 
dak il-kodiċi.

Or. en

Emenda 812
George Lyon, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Proposta għal regolament
Artikolu 110b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 110b 
Limitu minimu

imħassar
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Fejn l-ammont ta’ għajnuna rċevuta 
f'sena minn benefiċjarju jkun daqs jew 
inqas mill-ammont stipulat minn Stat 
Membru skont l-Artikolu 49 tar-
Regolament (UE) Nru DP/xxx, dak l-Istat 
Membru ma għandux jippubblika isem 
dak il-benefiċjarju, kif inhu pprovdut fil-
punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 110a(1) ta’ dan ir-Regolament.
L-ammonti stipulati minn Stat Membru 
skont l-Artikolu 49 tar-Regolament (UE) 
Nru DP/xxx u nnotifikati lill-
Kummissjoni skont dak ir-Regolament 
għandhom jiġu ppubblikati mill-
Kummissjoni skont ir-regoli adottati taħt 
l-Artikolu 110d.
Fejn japplika l-ewwel paragrafu ta’ dan l-
Artikolu, l-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw it-tagħrif imsemmi fil-punti 
(b), (c) u (d) tal-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 110a(1), u l-benefiċjarju għandu 
jkun identifikat b'kodiċi.  L-Istati Membri 
għandhom jiddeċiedu dwar il-forma ta' 
dak il-kodiċi.

Or. en

Emenda 813
Albert Deß, Peter Jahr, Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 110c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 110c
Informazzjoni tal-benefiċjarji

imħassar

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
lill-benefiċjarji li d-dejta tagħhom se ssir 
pubblika skont l-Artikolu 110a, kif ukoll li 
l-istess dejta personali tista' tiġi 
pproċessata minn korpi tal-awditjar u 
investigattivi tal-Unjoni u tal-Istati 
Membri, sabiex jissalvagwardjaw l-
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interessi finanzjarji tal-Unjoni. 
Skont ir-rekwiżiti tad-Direttiva 95/46/KE, 
f'dak li jirrigwarda d-dejta personali, l-
Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-
benefiċjarji bid-drittijiet tagħhom skont 
ir-regoli dwar il-ħarsien tad-dejta 
personali, kif ukoll bil-proċeduri 
applikabbli għall-eżerċizzju ta’ dawk id-
drittijiet.

Or. en

Emenda 814
Eric Andrieu

Proposta għal regolament
Artikolu 110c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 110c
Tagħrif dwar il-benefiċjarji

imħassar

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
lill-benefiċjarji li d-dejta tagħhom se ssir 
pubblika skont l-Artikolu 110a, kif ukoll li 
l-istess dejta personali tista' tiġi 
pproċessata minn korpi tal-awditjar u 
investigattivi tal-Unjoni u tal-Istati 
Membri, sabiex jissalvagwardjaw l-
interessi finanzjarji tal-Unjoni. 
Skont ir-rekwiżiti tad-Direttiva 95/46/KE, 
f'dak li jirrigwarda d-dejta personali, l-
Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-
benefiċjarji bid-drittijiet tagħhom skont 
ir-regoli dwar il-ħarsien tad-dejta 
personali, kif ukoll bil-proċeduri 
applikabbli għall-eżerċizzju ta’ dawk id-
drittijiet.

Or. fr
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Emenda 815
Eric Andrieu

Proposta għal regolament
Artikolu 110d – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) dwar il-forma, inkluż il-mod ta’ 
preżentazzjoni skont il-miżura, u l-
kalendarju tal-pubblikazzjoni prevista fl-
Artikoli 110a u 110b;

a) dwar il-forma, inkluż il-mod ta’ 
preżentazzjoni u l-kalendarju tal-
pubblikazzjoni prevista fl-Artikolu 110a;

Or. fr

Emenda 816
Eric Andrieu

Proposta għal regolament
Artikolu 110d – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) dwar l-applikazzjoni uniformi tal-
Artikolu 110c;

imħassar

Or. fr


