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EMENDI

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit 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
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal Proposta għal

REGOLAMENT TAL-KUNSILL REGOLAMENT TAL-KUNSILL

dwar l-Impriża Konġunta ECSEL dwar l-Impriża Konġunta ECSEL 
(Electronic Components and Systems for 
European Leadership) 

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-Impriża Konġunta ENIAC 
imwaqqfa bir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 72/2008 tal-20 ta' Diċembru 200722

implimentat b'suċċess aġenda ta' riċerka li 
ssaħħaħ l-oqsma rilevanti fin-
nanoelettronika li fihom l-Ewropa tejbet il-
kompetittività tagħha bit-tisħiħ tal-
investimenti f'oġġetti ta' prijorità u bl-
impenn tal-ekosistema kollha.

(10) L-Impriża Konġunta ENIAC 
(Electronic Numerical Integrator 
Analyser and Computer) imwaqqfa bir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 72/2008 
tal-20 ta' Diċembru 200722 implimentat 
b'suċċess aġenda ta' riċerka li ssaħħaħ l-
oqsma rilevanti fin-nanoelettronika li 
fihom l-Ewropa tejbet il-kompetittività 
tagħha bit-tisħiħ tal-investimenti f'oġġetti 
ta' prijorità u bl-impenn tal-ekosistema 
kollha.

__________________ __________________
22 ĠU L 30, 04.02.2008, p. 21. 22 ĠU L 30, 04.02.2008, p. 21
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) L-awditur intern tal-Kummissjoni 
għandu jeżerċita l-istess poteri fuq l-
Impriża Konġunta ECSEL bħal dawk 
eżerċitati fir-rigward tal-Kummissjoni.

(25) L-awditur intern tal-Kummissjoni
għandu jeżerċita l-istess poteri fuq l-
Impriża Konġunta ECSEL bħal dawk 
eżerċitati fir-rigward tal-Kummissjoni. L-
istess għandu japplika għall-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri u għall-Parlament 
Ewropew.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Bi qbil mal-Artikolu 287(1) tat-
Trattat, l-istrument kostitwenti ta' korpi, 
uffiċċji jew aġenziji stabbilit mill-Unjoni 
jista' jipprekludi l-eżami tal-kontijiet tad-
dħul u l-infiq kollu ta' dawn il-korpi, 
uffiċċji jew aġenzjiji mill-Qorti tal-
Awdituri. Skont l-Artikolu 60(5) tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, 
il-kontijiet tal-korpi skont l-Artikolu 209 
ta' dak ir-Regolament iridu jiġu eżaminati 
minn korp indipendenti ta' verifika li 
għandu jagħti opinjoni inter alia dwar l-
affidabilità tal-kontijiet u l-legalità u r-
regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti. L-
evitar tad-duplikazzjoni tal-eżaminazzjoni 
tal-kontijiet jiġġustifika li l-kontijiet tal-
Impriża Konġunta ECSEL ma għandhomx 
ikunu suġġetti għal eżaminazzjoni mill-
Qorti tal-Awdituri.

(26) Bi qbil mal-Artikolu 287(1) tat-
Trattat, l-istrument kostitwenti ta' korpi, 
uffiċċji jew aġenziji stabbilit mill-Unjoni 
jista' jipprekludi l-eżami tal-kontijiet tad-
dħul u l-infiq kollu ta' dawn il-korpi, 
uffiċċji jew aġenzjiji mill-Qorti tal-
Awdituri. Skont l-Artikolu 60(5) tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, 
il-kontijiet tal-korpi skont l-Artikolu 209 
ta' dak ir-Regolament iridu jiġu eżaminati
minn korp indipendenti ta' verifika li 
għandu jagħti opinjoni inter alia dwar l-
affidabilità tal-kontijiet u l-legalità u r-
regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti. 
Minkejja din l-opinjoni, li ma tikkostitwix 
verifika, il-kontijiet tal-Impriża Konġunta 
ECSEL għandhom madankollu jkunu
suġġetti għal eżami mill-Qorti tal-
Awdituri.
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex tiġi implimentata l-Inizjattiva 
Konġunta Teknoloġika dwar il-
"Komponenti u s-Sistemi Elettroniċi għat-
Tmexxija Ewropea", Impriża Konġunta 
skont it-tifsira tal-Artikolu 187 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(minn hawn 'il quddiem "Impriża 
Konġunta ECSEL") qed tiġi stabbilita 
b'dan għal perjodu sal-
31 ta' Diċembru 2024.

1. Sabiex tiġi implimentata l-Inizjattiva 
Konġunta Teknoloġika dwar il-
"Komponenti u s-Sistemi Elettroniċi għat-
Tmexxija Ewropea", Impriża Konġunta 
skont it-tifsira tal-Artikolu 187 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(minn hawn 'il quddiem "ECSEL" 
(Electronic Components and Systems for 
European Leadership)) qed tiġi stabbilita 
b'dan għal perjodu sal-
31 ta' Diċembru 2024.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li tiżgura d-disponibbiltà ta’ 
komponenti u sistemi elettroniċi għal swieq 
ewlenin u li tindirizza l-isfidi tas-soċjetà, li 
jimmiraw biex l-Ewropa tinżamm fuq 
quddiem nett tal-iżviluppi tat-teknoloġija, 
li tnaqqas id-distakk bejn ir-riċerka u l-
isfruttament tal-innovazzjoni, issaħħaħ il-
kapaċitajiet tal-innovazzjoni u toħloq it-
tkabbir ekonomiku u fl-impjiegi fl-Unjoni;

(c) li tiżgura d-disponibbiltà ta’ 
komponenti u sistemi elettroniċi għal swieq 
ewlenin u li tindirizza l-isfidi tas-soċjetà, li 
jimmiraw biex l-Ewropa tinżamm fuq 
quddiem nett tal-iżviluppi tat-teknoloġija, 
li tnaqqas id-distakk bejn ir-riċerka u l-
isfruttament industrijali u kummerċjali, 
issaħħaħ il-kapaċitajiet tal-innovazzjoni u 
toħloq it-tkabbir ekonomiku u fl-impjiegi 
fl-Unjoni;

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) għall-allinjament tal-istrateġiji mal-
Istati Membri biex jattiraw l-investiment 
privat u biex jikkontribwixxu għall-
effettività tal-appoġġ pubbliku billi jevitaw 
id-duplikazzjoni inutli u l-frammentazzjoni 
tal-isforzi, u jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni 
għall-atturi involuti fir-riċerka u l-
innovazzjoni;

(d) għall-allinjament tal-istrateġiji mal-
Istati Membri biex jattiraw l-investiment 
privat u biex jikkontribwixxu għall-
effettività tal-appoġġ pubbliku billi jevitaw 
id-duplikazzjoni inutli u l-frammentazzjoni 
tal-isforzi, japplikaw mudell operattiv 
simplifikat u miżuri ta' simplifikazzjoni, u 
jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni għall-atturi 
involuti fir-riċerka u l-innovazzjoni;

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Bord tat-Tmexxija għandu, skont l-
Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal, 
jadotta deċiżjoni, abbażi tal-Artikolu 2(1) 
tar-Regolamenti tal-Persunal u tal-
Artikolu 6 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg 
ta' Impjegati Oħra, filwaqt li jiddelega s-
setgħat rilevanti tal-awtorità tal-ħatra lid-
Direttur Eżekuttiv u jiddefinixxi l-
kundizzjonijiet li skonthom din id-delega 
tas-setgħat tista' tiġi sospiża. Id-Direttur 
Eżekuttiv għandu jkun awtorizzat 
jissottodelega dawk is-setgħat.

Il-Bord tat-Tmexxija għandu, skont l-
Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal, 
jadotta deċiżjoni, abbażi tal-Artikolu 2(1) 
tar-Regolamenti tal-Persunal u tal-
Artikolu 6 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg 
ta' Impjegati Oħra, filwaqt li jiddelega s-
setgħat rilevanti tal-awtorità tal-ħatra lid-
Direttur Eżekuttiv u jiddefinixxi l-
kundizzjonijiet li skonthom din id-delega 
tas-setgħat tista' tiġi sospiża. Id-Direttur 
Eżekuttiv għandu jirrapporta fil-laqgħa li 
jmiss lill-Bord tat-Tmexxija dwar is-
setgħat delegati u għandu jkun awtorizzat 
jissottodelega dawk is-setgħat.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar 
mill-Bord tat-Tmexxija fuq il-bażi tal-
mertu tiegħu u tal-ħiliet iċċertifikati 
tiegħu fil-qasam tal-amministrazzjoni u l-
ġestjoni, kif ukoll tal-kompetenzi u l-
esperjenza tiegħu, minn lista ta' kandidati 
proposti mill-Kummissjoni, wara 
kompetizzjoni miftuħa u trasparenti, wara 
l-pubblikazzjoni ta' sejħa għall-
espressjoni ta' interess f'Il-Ġurnal 
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Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
f'pubblikazzjonijiet oħra. Il-Bord tat-
Tmexxija għandu jiddeċiedi skont l-
opinjoni tal-Parlament Ewropew abbażi 
tar-rakkomandazzjoni konġunta tal-
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija u l-Kumitat għall-Kontroll tal-
Baġit.

Qabel ma jinħatar, il-kandidat magħżul 
mill-Bord tat-Tmexxija għandu jwieġeb 
għall-mistoqsijiet mill-membri tal-Kumitat 
għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u 
l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-
Parlament Ewropew.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jistabbilixxi 
għall-Impriża Konġunta u fi żmien 6 xhur 
mid-data ta' twaqqif tagħha:

- strateġija kontra l-frodi,

- strateġija għall-prevenzjoni u l-ġestjoni 
tal-konflitt ta' interessi, u

- strateġija għall-protezzjoni tal-
informaturi (whistle-blowers).

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jippreżenta 
kull strateġija lill-Bord tat-Tmexxija. Id-
Direttur Eżekuttiv għandu jistabbilixxi 
eżerċizzji ta' rieżami regolari għal kull
stateġija u għar-regoli ta' 
implimentazzjoni rispettivi tagħha. L-
ewwel rieżami għandu jsir fi żmien 6 xhur 
mit-twaqqif tat-tliet strateġiji. 

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'ċirkostanzi eċċezzjonali, il-Bord ta' 
Tmexxija jista' jiddeċiedi li jissospendi 
temporanjament id-delega tal-poteri tal-

F'ċirkostanzi eċċezzjonali, il-Bord ta' 
Tmexxija jista', b'deċiżjoni motivata,
jiddeċiedi li jissospendi temporanjament 
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awtorità li taħtar lid-Direttur Eżekuttiv u 
dawk sottodelegati minn dan tal-aħħar, u 
jeżerċitahom huwa stess jew jiddelegahom 
lil wieħed mill-membri tiegħu jew lil 
membru tal-persunal tal-Impriża Konġunta 
ECSEL barra mid-Direttur Eżekuttiv.

id-delega tal-poteri tal-awtorità li taħtar lid-
Direttur Eżekuttiv u dawk sottodelegati 
minn dan tal-aħħar, u jeżerċitahom huwa 
stess jew jiddelegahom lil wieħed mill-
membri tiegħu jew lil membru tal-persunal 
tal-Impriża Konġunta ECSEL barra mid-
Direttur Eżekuttiv. Il-Bord tat-Tmexxija 
għandu jinforma bil-miktub lill-
Kummissjoni u lill-Parlament Ewropew 
dwar dawn id-deċiżjonijiet ta' sospensjoni 
fi żmien 5 ijiem ta’ xogħol, jipprovdi 
raġunijiet dettaljati u jispeċifika r-regoli 
ta' implimentazzjoni ta' dispożizzjonijiet 
ġodda jew temporanji fir-rigward tal-
ġestjoni tal-Impriża Konġunta.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-persunal tal-Impriża Konġunta 
ECSEL għandu jikkonsisti minn aġenti 
temporanji u persunal kuntrattwali.

5. Il-persunal tal-Impriża Konġunta 
ECSEL għandu jikkonsisti minn aġenti 
temporanji u persunal kuntrattwali. L-
Impriża Konġunta ECSEL għandha tieħu 
miżuri amministrattivi xierqa, inter alia, 
permezz ta' strateġiji ta' taħriġ u 
prevenzjoni, sabiex tevita konflitt ta' 
interessi, inkluż relatat ma' kwistjonijiet 
ta' wara l-impjieg (bħal pereżempju fil-
każ ta' 'revolving doors', 'insider 
information', eċċ.).

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta 2. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta 
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deċiżjoni li tistabbilixxi regoli dwar l-
issekondar ta’ esperti nazzjonali lill-
Impriża Konġunta ECSEL u dwar l-użu 
tal-apprentisti.

deċiżjoni li tistabbilixxi regoli dwar l-
issekondar ta’ esperti nazzjonali lill-
Impriża Konġunta ECSEL u dwar l-użu 
tal-apprentisti, b'mod partikolari biex 
jevita konflitti ta' interess potenzjali.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta’ responsabbiltà mhux 
kuntrattwali, l-Impriża Konġunta ECSEL 
għandha tagħmel tajjeb għal kull dannu 
kkawżat mill-persunal tagħha fil-qadi ta’ 
dmirijiethom, skont il-prinċipji ġenerali 
komuni għal-liġijiet tal-Istati Membri.

2. Fil-każ ta’ responsabbiltà mhux 
kuntrattwali, l-Impriża Konġunta ECSEL 
għandha tagħmel tajjeb għal kull dannu 
kkawżat mill-persunal tagħha jew il-
membri tal-Bord tat-Tmexxija fil-qadi ta’ 
dmirijiethom, skont il-prinċipji ġenerali 
komuni għal-liġijiet tal-Istati Membri.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rilaxx tal-implimentazzjoni tal-baġit 
fir-rigward tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
lill-Intrapriża Konġunta ECSEL għandu 
jkun parti mir-rilaxx mogħti mill-
Parlament Ewropew, fuq 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill, lill-
Kummissjoni skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 319 tat-Trattat.

1. Ir-rilaxx tal-baġit tal-Impriża Konġunta 
ECSEL għandha tingħata mill-Parlament 
Ewropew, fuq rakkomandazzjoni tal-
Kunsill, skont proċedura komparabbli 
għal dik prevista fl-Artikolu 319 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea u fl-Artikoli 164 sa 166 tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 996/2012 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u 
bbażata fuq ir-rapport ta' awditjar tal-
Qorti tal-Awdituri. Il-proċedura ta' rilaxx 
għandha tkun stabbilita fir-regoli 
finanzjarji tal-Impriża Konġunta, filwaqt 
li jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi li 
jirriżultaw min-natura tal-impriża komuni 
bħala sħubija pubblika privata u b'mod 
partikolari mill-kontribut tas-settur privat 
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għall-baġit tiegħu. 

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fi żmien xahrejn mit-tmiem ta' kull 
sena finanzjarja, id-Direttur Eżekuttiv 
għandu jippreżenta l-kontijiet annwali u l-
karta tal-bilanċ għas-sena preċedenti lill-
Qorti Ewropea tal-Awdituri. Il-verifika li 
tkun saret mill-Qorti tal-Awdituri 
għandha tkun ibbażata fuq rekords u 
titwettaq fil-post. 

Emenda15

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. F'każ li l-Parlament Ewropew 
jirrifjuta li jagħti rilaxx, id-Direttur 
Eżekuttiv għandu jippreżenta r-riżenja 
tiegħu lill-Bord tat-Tmexxija, li jagħti d-
deċiżjoni finali tiegħu skont iċ-
ċirkustanzi.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Verifiki ex-post Verifiki
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza, il-
Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li twettaq l-
verifiki msemmija fil-paragrafu 1.

2. Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza, l-
awditur intern tal-Kummissjoni għandu 
jeżerċita l-istess setgħat fuq l-Impriża 
Konġunta bħal dawk eżerċitati fir-rigward 
tal-Kummissjoni u jista’ jiddeċiedi li 
jwettaq il-verifiki msemmija fil-
paragrafu 1.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. Il-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta jista' jistabbilixxi funzjoni ta' 
verifika interna biex jevalwa l-effiċjenza u 
l-effettività tal-immaniġġjar tar-riskju, 
tal-kontroll intern u tal-proċessi ta' 
governanza tal-Impriża Konġunta. L-
awditur intern se jikkontribwixxi s-sejbiet 
u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu bħala l-
bażi għat-tfassil tar-Rapport Annwali ta' 
Attività li jindika l-punti dgħajfa tal-
kontroll intern fis-sistemi ta' ġestjoni u 
informazzjoni, jirrakkomanda 
kontromiżuri biex jiġu indirizzati dawn il-
punti dgħajfa u jqajjem riżervi jekk 
meħtieġ.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
għandha twettaq verifiki b'mod regolari 
mhux biss fuq il-konformità iżda wkoll 
fuq il-prestazzjoni tal-attivitajiet u tal-
imsieħba tal-Impriża Konġunta fuq il-bażi 
ta' dokumenti jew verifiki fuq il-post.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-membri tal-persunal tal-Impriża 
Konġunta, id-Direttur Eżekuttiv u l-
membri tal-Bord tat-Tmexxija rilevanti, 
bla dewmien u mingħajr ma r-
responsabbiltà tagħhom tista' titqiegħed 
f'dubju b'riżultat ta' dan, għandhom 
jinnotifikaw lill-OLAF dwar kwalunkwe 
każ ta' frodi li jkunu jafu bih. Jekk ma 
jonorawx dan l-obbligu, huma jsiru 
personalment responsabbli għall-
konsegwenzi tal-każijiet ta' frodi li jkunu 
jafu bihom u li ma jkunux żvelaw lill-
OLAF.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Impriża Konġunta ECSEL għandha 
tippubblika fuq is-sit tagħha lista tal-
membri tal-Bord ta' Tmexxija tagħha u 
tal-esperti esterni u tal-post, flimkien 
mad-dikjarazzjonijiet ta' interess u l-
curricula vitae rispettivi tagħhom. Il-
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minuti tal-laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija 
għandhom ikunu ppubblikati 
sistematikament.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri ECSEL flimkien mal-
Kummissjoni għandhom minn hawn 'il 
quddiem jissemmew bħala "l-awtoritajiet 
pubbliċi" tal-Impriża Konġunta ECSEL.

3. L-Istati Membri ECSEL flimkien mal-
Unjoni Ewropea għandhom minn hawn 'il 
quddiem jissemmew bħala "l-awtoritajiet 
pubbliċi" tal-Impriża Konġunta ECSEL.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 3 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kwalunkwe entità privata li tixtieq 
tipparteċipa fl-objettivi tal-Impriża 
Konġunta ECSEL tista' titlob li tissieħeb 
mal-assoċjazzjonijiet AENEAS, 
ARTEMISIA jew EPoSS. Kwalunkwe 
rifjut minn assoċjazzjoni privata jrid ikun 
ġustifikat u kkomunikat bla dewmien lill-
Kummissjoni.  Jista' jitressaq appell 
kontra tali deċiżjoni quddiem il-Bord tat-
Tmexxija.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull applikazzjoni għal sħubija fl- 3. Kull applikazzjoni għal sħubija fl-
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Impriża Konġunta ECSEL skont il-
paragrafu 2 għandha tkun indirizzata lill-
Bord tat-Tmexxija. Huwa għandu jevalwa 
l-applikazzjoni filwaqt li jqis ir-rilevanza u 
l-valur miżjud potenzjali tal-applikant 
għall-kisba tal-għanijiet tal-Impriża 
Konġunta ECSEL. Wara għandu jiddeċiedi 
dwar l-applikazzjoni.

Impriża Konġunta ECSEL skont il-
paragrafu 2 għandha tkun indirizzata lill-
Bord tat-Tmexxija. Huwa għandu jevalwa 
l-applikazzjoni filwaqt li jqis ir-rilevanza u 
l-valur miżjud potenzjali tal-applikant 
għall-kisba tal-għanijiet tal-Impriża 
Konġunta ECSEL. Wara għandu jiddeċiedi 
dwar l-applikazzjoni. Il-Kummissjoni 
għandu jkollha d-dritt toġġezzjona għal 
sħubija ħlief fil-każ ta' Stat Membru tal-
Unjoni.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Membri kollha jistgħu jtemmu s-
sħubija tagħhom fl-Impriza Konġunta 
ECSEL. Dan it-tmiem għandu jsir effettiv 
u irrevokabbli sitt xhur wara n-notifika lill-
membri l-oħra. Sa minn dakinhar, il-
membru preċedenti għandu jiġi rrilaxxat 
mill-obbligi kollha għajr dawk approvati 
jew li jkunu saru mill-Impriża Konġunta 
ECSEL qabel in-notifika tat-terminazzjoni 
tas-sħubija.

4. Il-Membri kollha jistgħu jtemmu s-
sħubija tagħhom fl-Impriza Konġunta 
ECSEL. Dan it-tmiem għandu jsir effettiv 
u irrevokabbli sitt xhur wara n-notifika lill-
membri l-oħra. Sa minn dakinhar, il-
membru preċedenti għandu jiġi rrilaxxat 
mill-obbligi kollha għajr dawk approvati 
jew li jkunu saru mill-Impriża Konġunta 
ECSEL qabel in-notifika tat-terminazzjoni 
tas-sħubija. F'każ li tintemm sħubija, 
għandu jinfetaħ kont bejn il-membru li 
qed jirtira s-sħubija u l-Impriża Konġunta 
ECSEL għas-saldu tal-obbligi finanzjarji
tiegħu.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jeleġġi 
president għal perjodu ta’ mill-inqas sena.

2. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jeleġġi,
permezz ta' votazzjoni fil-mitfuħ, president 
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għal perjodu ta’ mill-inqas sena.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jkollu d-dritt 
li jieħu sehem fid-deliberazzjonijiet, iżda 
ma għandux ikollu drittjiet tal-vot.

Id-Direttur Eżekuttiv jista' jieħu sehem fid-
deliberazzjonijiet mingħajr drittjiet tal-vot.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 7 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tipprevedi 
sistema ta' twissija effikaċi jekk ikun 
hemm indikazzjoni ta' tħassib serju li l-
Bord tat-Tmexxija jista' jkun li jieħu 
deċiżjonijiet li ma jkunux konformi mal-
mandat tal-Impriża Konġunta ECSEL, 
jiksru l-liġi tal-Unjoni jew ikunu 
f’kontradizzjoni mal-objettivi tal-politika 
tal-Unjoni. F'dawn il-każijiet, il-
Kummissjoni għandha tqajjem 
formalment il-kwistjoni mal-Bord tat-
Tmexxija u titolbu jieqaf milli jadotta d-
deċiżjoni kkonċernata jekk ma tingħatax 
spjegazzjoni sodisfaċenti. Jekk il-Bord tat-
Tmexxija jirrifjuta li jikkonforma mat-
talba, il-Kummissjoni għandha 
formalment tinforma lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill, bil-għan li jkun 
hemm rispons rapidu. Il-Kummissjoni 
tista' titlob lill-Bord tat-Tmexxija biex, 
b'mod temporanju, ma jimplimentax id-
deċiżjoni kontroversjali sakemm ir-
rappreżentanti tal-istituzzjonijiet ikunu 
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għadhom qed jiddiskutu l-kwistjoni.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar 
mill-Bord ta’ Tmexxija, minn lista ta’ 
kandidati proposti mill-Kummissjoni, wara 
proċedura tal-għażla miftuħa u trasparenti.
Il-Kummissjoni għandha tassoċja r-
rappreżentazzjoni mill-membri l-oħra tal-
Impriża Konġunta ECSEL fil-proċedura 
tal-għażla skont kif xieraq.

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar 
mill-Bord tat-Tmexxija fuq il-bażi tal-
mertu tiegħu u tal-ħiliet iċċertifikati 
tiegħu fil-qasam tal-amministrazzjoni u l-
ġestjoni, kif ukoll tal-kompetenzi u l-
esperjenza tiegħu, minn lista ta' kandidati 
proposti mill-Kummissjoni, wara 
kompetizzjoni miftuħa u trasparenti, wara 
l-pubblikazzjoni ta' sejħa għall-
espressjoni ta' interess f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
f'pubblikazzjonijiet oħra. Il-Bord tat-
Tmexxija għandu jiddeċiedi skont l-
opinjoni tal-Parlament Ewropew.

Qabel ma jinħatar, il-kandidat magħżul 
mill-Bord tat-Tmexxija għandu jwieġeb 
għall-mistoqsijiet mill-membri tal-Kumitat 
għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u 
l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-
Parlament Ewropew.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 9 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jissottometti għall-approvazzjoni tal-
Bord ta’ Tmexxija l-kontijiet annwali;

(d) jistabbilixxi l-kontijiet annwali li 
għandhom jiġu sottomessi għall-
approvazzjoni tal-Bord tat-Tmexxija;
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Emenda 31

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 9 – paragrafu 4 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) jorganizza s-sejħa pubblika għal 
offerti li abbażi tagħha l-Bord tat-
Tmexxija jaħtar il-korp tal-awditjar 
indipendenti li se jingħata l-kompitu li 
jippreżenta l-opinjoni skont l-
Artikolu 60(5) tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill;

Emenda 32

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 9 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jistabbilixxi għall-Impriża Konġunta u fi 
żmien 6 xhur mid-data ta' twaqqif tagħha:

- strateġija kontra l-frodi,

- strateġija għall-prevenzjoni u l-ġestjoni 
tal-konflitt ta' interessi, u

- strateġija għall-protezzjoni tal-
informaturi (whistle-blowers).

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jippreżenta 
kull strateġija lill-Bord tat-Tmexxija. Id-
Direttur Eżekuttiv għandu jistabbilixxi 
eżerċizzji ta' rieżami regolari għal kull 
stateġija u għar-regoli ta' 
implimentazzjoni rispettivi tagħha. L-
ewwel rieżami għandu jsir fi żmien 6 xhur 
mit-twaqqif tat-tliet strateġiji. 
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Emenda 33

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 16 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk xi membru tal-Impriża Konġunta 
ECSEL jonqos mill-impenji tiegħu fir-
rigward tal-kontribuzzjoni finanzjarja 
miftehma, id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jieħu nota ta' dan bil-miktub u jistabbilixxi 
perjodu raġonevoli li fih għandu jiġi 
rrimedjat tali nuqqas. Jekk dan in-nuqqas 
ma jiġix irrimedjat f’dan il-perjodu, id-
Direttur Eżekuttiv għandu jlaqqa' lill-Bord 
tat-Tmexxija biex jiddeċiedi jekk 
għandhiex tiġi rrevokata s-sħubija tal-
membru li qed jonqos jew jekk xi miżuri 
oħra għandhomx jittieħdu sakemm 
jintlaħqu l-obbligi.

5. Jekk xi membru tal-Impriża Konġunta 
ECSEL jonqos mill-impenji tiegħu fir-
rigward tal-kontribuzzjoni finanzjarja 
miftehma, id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jieħu nota ta' dan bil-miktub u jistabbilixxi 
perjodu raġonevoli li fih għandu jiġi 
rrimedjat tali nuqqas. Jekk dan in-nuqqas 
ma jiġix irrimedjat f’dan il-perjodu, id-
Direttur Eżekuttiv għandu jlaqqa' lill-Bord 
tat-Tmexxija biex jiddeċiedi jekk 
għandhiex tiġi rrevokata s-sħubija tal-
membru li qed jonqos jew jekk xi miżuri 
oħra għandhomx jittieħdu sakemm 
jintlaħqu l-obbligi. Il-Bord tat-Tmexxija 
jista' inizjalment jissospendi d-drittijiet
tal-vot tal-membri kollha li ma jonorawx 
l-obbligi tagħhom, ladarba jinstemgħu u 
jingħataw l-opportunità li jirregolarizzaw 
il-pożizzjoni tagħhom.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 21 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-baġit annwali jista' jkun soġġett 
għal baġits ta' emenda.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jirrapporta 
kull sena lill-Bord tat-Tmexxija dwar il-
qadi tad-dmirijiet tiegħu jew tagħha skont 
ir-regoli finanzjarji tal-Impriża Konġunta 
ECSEL.

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jirrapporta 
kull sena lill-Bord tat-Tmexxija dwar il-
qadi tad-dmirijiet tiegħu jew tagħha skont 
ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-
Impriża Konġunta ECSEL.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 22 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta ECSEL 
għandhom jiġu eżaminati minn korp 
indipendenti ta’ verifika kif stabbilit fl-
Artikolu 60(5) tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012.

4. Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta ECSEL 
għandhom ikunu s-suġġett ta' opinjoni
minn korp indipendenti ta’ verifika kif 
stabbilit fl-Artikolu 60(5) tar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012. Din l-
opinjoni għandha tiġi kkomunikata lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill fil-
qafas tal-proċedura ta' kwittanza.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 22 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta ECSEL 
m’għandhomx ikunu suġġetti għal 
eżaminazzjoni mill-Qorti tal-Awdituri.

Fil-programm ta' ħidma tagħha, il-Qorti 
tal-Awdituri għandha tqis, b'konformità 
mal-istandards internazzjonali tal-
awditjar, il-ħidma mwettqa 
b'applikazzjoni tal-paragrafu preċedenti.
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