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Emenda 10
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Ir-Regolament jistabbilixxi Strument 
ta’ Sħubija għall-kooperazzjoni ma’ pajjiżi 
terzi sabiex jiġu avvanzati u promossi l-
interessi tal-UE u dawk reċiproċi. L-
Istrument ta’ Sħubija jappoġġja miżuri li 
jirrispondu b’mod effettiv u flessibbli 
għall-għanijiet li jirriżultaw minn 
relazzjonijiet bilaterali, reġjonali jew 
multilaterali tal-Unjoni ma’ pajjiżi terzi u 
jindirizza sfidi ta’ tħassib globali.

(1) Ir-Regolament jistabbilixxi Strument 
ta’ Sħubija għall-kooperazzjoni ma’ pajjiżi 
terzi sabiex jiġu avvanzati u promossi l-
interessi reċiproċi, ibbażati fuq ir-rispett 
għad-drittijiet tal-bniedem kollha. L-
Istrument ta’ Sħubija jappoġġja miżuri li 
jirrispondu b’mod effettiv u flessibbli 
għall-għanijiet li jirriżultaw minn 
relazzjonijiet bilaterali, reġjonali jew 
multilaterali tal-Unjoni ma’ pajjiżi terzi u 
jindirizza sfidi ta’ tħassib globali.

Or. en

Emenda 11
Eleni Theocharus

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Ir-Regolament jistabbilixxi Strument 
ta’ Sħubija għall-kooperazzjoni ma’ pajjiżi 
terzi sabiex jiġu avvanzati u promossi l-
interessi tal-UE u dawk reċiproċi. L-
Istrument ta’ Sħubija jappoġġja miżuri li 
jirrispondu b’mod effettiv u flessibbli 
għall-għanijiet li jirriżultaw minn 
relazzjonijiet bilaterali, reġjonali jew 
multilaterali tal-Unjoni ma’ pajjiżi terzi u 

(1) Ir-Regolament jistabbilixxi Strument 
ta’ Sħubija għall-kooperazzjoni ma’ pajjiżi 
terzi sabiex jiġu avvanzati u promossi l-
interessi tal-UE u dawk reċiproċi. L-
Istrument ta’ Sħubija jappoġġja miżuri li 
jirrispondu b’mod effettiv u flessibbli 
għall-għanijiet li jirriżultaw minn 
relazzjonijiet bilaterali, reġjonali jew 
multilaterali tal-Unjoni ma’ pajjiżi terzi u 
jindirizza, fuq il-bażi tar-rispett reċiproku,
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jindirizza sfidi ta’ tħassib globali. sfidi ta’ tħassib globali.

Or. en

Emenda 12
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-implimentazzjoni tad-dimensjoni 
internazzjonali tal-Istrateġija “Ewropa 
2020” billi jiġu appoġġjati l-istrateġiji ta’ 
sħubiji ta’ kooperazzjoni bilaterali, 
reġjonali u interreġjonali tal-UE, bil-
promozzjoni ta' djalogi dwar linji ta' 
politika u billi jiġu żviluppati approċċi u 
reazzjonijiet kollettivi għall-isfidi ta’ 
tħassib globali bħas-sigurtà tal-enerġija, it-
tibdil fil-klima u l-ambjent. Dan l-għan jiġi 
mkejjel permezz tal-użu tal-politiki u l-
objettivi tal-“Ewropa 2020” mill-pajjiżi 
msieħba ewlenin;

(a) l-implimentazzjoni tad-dimensjoni
internazzjonali tal-Istrateġija “Ewropa 
2020” billi jiġu appoġġjati l-istrateġiji ta’ 
sħubija ta’ kooperazzjoni bilaterali, 
reġjonali u interreġjonali tal-UE, bil-
promozzjoni ta' djalogi dwar linji ta' 
politika u billi jiġu żviluppati prinċipji ta’ 
governanza tajba u reazzjonijiet kollettivi 
għall-isfidi ta’ tħassib globali bħall-
promozzjoni tal-koeżjoni soċjali, is-sigurtà
tal-enerġija, it-tibdil fil-klima u l-ambjent. 
Dan l-għan jiġi mkejjel permezz tal-użu 
tal-politiki u l-objettivi tal-“Ewropa 2020” 
mill-pajjiżi msieħba ewlenin;

Or. fr

Emenda 13
Eleni Theocharus

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-implimentazzjoni tad-dimensjoni 
internazzjonali tal-Istrateġija “Ewropa 
2020” billi jiġu appoġġjati l-istrateġiji ta’ 
sħubiji ta’ kooperazzjoni bilaterali, 
reġjonali u interreġjonali tal-UE, bil-
promozzjoni ta' djalogi dwar linji ta' 

(a) l-implimentazzjoni tad-dimensjoni 
internazzjonali tal-Istrateġija “Ewropa 
2020” billi jiġu appoġġjati l-istrateġiji ta’ 
sħubiji ta’ kooperazzjoni bilaterali, 
reġjonali u interreġjonali tal-UE, bil-
promozzjoni ta' djalogi dwar linji ta' 
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politika u billi jiġu żviluppati approċċi u 
reazzjonijiet kollettivi għall-isfidi ta’ 
tħassib globali bħas-sigurtà tal-enerġija, it-
tibdil fil-klima u l-ambjent. Dan l-għan jiġi 
mkejjel permezz tal-użu tal-politiki u l-
objettivi tal-“Ewropa 2020” mill-pajjiżi 
msieħba ewlenin;

politika u billi jiġu żviluppati approċċi u 
reazzjonijiet kollettivi għall-isfidi ta’ 
tħassib globali bħas-sigurtà tal-enerġija, it-
tibdil fil-klima, il-ħolqien tal-impjiegi u l-
ambjent. Dan l-għan jiġi mkejjel permezz 
tal-użu tal-politiki u l-objettivi tal-“Ewropa 
2020” mill-pajjiżi msieħba ewlenin;

Or. en

Emenda 14
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-implimentazzjoni tad-dimensjoni 
internazzjonali tal-Istrateġija “Ewropa 
2020” billi jiġu appoġġjati l-istrateġiji ta’ 
sħubiji ta’ kooperazzjoni bilaterali, 
reġjonali u interreġjonali tal-UE, bil-
promozzjoni ta' djalogi dwar linji ta' 
politika u billi jiġu żviluppati approċċi u 
reazzjonijiet kollettivi għall-isfidi ta’ 
tħassib globali bħas-sigurtà tal-enerġija, it-
tibdil fil-klima u l-ambjent. Dan l-għan 
jiġi mkejjel permezz tal-użu tal-politiki u 
l-objettivi tal-“Ewropa 2020” mill-pajjiżi 
msieħba ewlenin;

(a) l-implimentazzjoni tad-dimensjoni 
internazzjonali tal-Istrateġija “Ewropa 
2020” billi jiġu appoġġjati l-istrateġiji ta’ 
sħubiji ta’ kooperazzjoni bilaterali, 
reġjonali u interreġjonali tal-UE, bil-
promozzjoni ta' djalogi dwar linji ta' 
politika u billi jiġu żviluppati approċċi u 
reazzjonijiet kollettivi għall-isfidi ta’ 
tħassib globali bħall-enerġija sostenibbli, 
it-tibdil fil-klima u l-ambjent;

Or. en

Emenda 15
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

(b) it-titjib tal-aċċess għas-suq u l-iżvilupp
ta’ opportunitajiet ta’ kummerċ, 
investiment u negozju għall-kumpaniji 
Ewropej permezz ta’ sħubijiet ekonomiċi 
u kooperazzjoni bejn in-negozji u 
kooperazzjoni regolatorja. Dan l-għan jiġi 
mkejjel bis-sehem tal-Unjoni fil-kummerċ 
barrani mal-pajjiżi msieħba ewlenin u bil-
flussi ta’ kummerċ u investimenti lejn il-
pajjiżi msieħba fil-mira speċifika tal-
azzjonijiet, il-programmi u l-miżuri taħt 
dan ir-Regolament;

(b) il-promozzjoni ta’ kummerċ u 
investiment ġusti u ekwi, ibbażati fuq 
approċċ li huwa bbażat fuq id-drittijiet li 
jqis il-Patt Internazzjonali dwar id-
Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali 
kif ukoll ir-rispett għat-trattati 
internazzjonali dwar l-ambjent. Dan l-
għan jiġi mkejjel b’referenza għall-
politika bbażata fuq id-drittijiet 
imsemmija hawn fuq għall-
implimentazzjoni tal-azzjonijiet, il-
programmi u l-miżuri taħt dan ir-
Regolament;

Or. en

Emenda 16
Eleni Theocharus

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-titjib tal-aċċess għas-suq u l-iżvilupp 
ta’ opportunitajiet ta’ kummerċ, 
investiment u negozju għall-kumpaniji 
Ewropej permezz ta’ sħubijiet ekonomiċi u 
kooperazzjoni bejn in-negozji u 
kooperazzjoni regolatorja. Dan l-għan jiġi 
mkejjel bis-sehem tal-Unjoni fil-kummerċ 
barrani mal-pajjiżi msieħba ewlenin u bil-
flussi ta’ kummerċ u investimenti lejn il-
pajjiżi msieħba fil-mira speċifika tal-
azzjonijiet, il-programmi u l-miżuri taħt 
dan ir-Regolament;

(b) it-titjib tal-aċċess għas-suq u l-iżvilupp 
u l-liberalizzazzjoni ulterjuri ta’ 
opportunitajiet ta’ kummerċ, investiment u 
negozju għall-kumpaniji Ewropej permezz 
ta’ sħubijiet ekonomiċi u kooperazzjoni 
bejn in-negozji u kooperazzjoni 
regolatorja, sabiex jinħoloq ambjent fertili 
għal tkabbir fil-kompetittività u fl-
iżvilupp. Dan l-għan jiġi mkejjel bis-sehem 
tal-Unjoni fil-kummerċ barrani mal-pajjiżi 
msieħba ewlenin u bil-flussi ta’ kummerċ u 
investimenti lejn il-pajjiżi msieħba fil-mira 
speċifika tal-azzjonijiet, il-programmi u l-
miżuri taħt dan ir-Regolament;

Or. en
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Emenda 17
Nirj Deva

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-titjib tal-aċċess għas-suq u l-iżvilupp 
ta’ opportunitajiet ta’ kummerċ, 
investiment u negozju għall-kumpaniji 
Ewropej permezz ta’ sħubijiet ekonomiċi u 
kooperazzjoni bejn in-negozji u 
kooperazzjoni regolatorja. Dan l-għan jiġi 
mkejjel bis-sehem tal-Unjoni fil-kummerċ 
barrani mal-pajjiżi msieħba ewlenin u bil-
flussi ta’ kummerċ u investimenti lejn il-
pajjiżi msieħba fil-mira speċifika tal-
azzjonijiet, il-programmi u l-miżuri taħt 
dan ir-Regolament;

(b) it-titjib tal-aċċess għas-suq u l-iżvilupp 
u l-liberalizzazzjoni ulterjuri ta’ 
opportunitajiet ta’ kummerċ, investiment u 
negozju għall-kumpaniji Ewropej permezz 
ta’ sħubijiet ekonomiċi u kooperazzjoni 
bejn in-negozji u kooperazzjoni 
regolatorja. Dan l-għan jiġi mkejjel bis-
sehem tal-Unjoni fil-kummerċ barrani mal-
pajjiżi msieħba ewlenin u bil-flussi ta’ 
kummerċ u investimenti lejn il-pajjiżi 
msieħba fil-mira speċifika tal-azzjonijiet, 
il-programmi u l-miżuri taħt dan ir-
Regolament;

Or. en

Emenda 18
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-titjib tal-aċċess għas-suq u l-iżvilupp 
ta’ opportunitajiet ta’ kummerċ, 
investiment u negozji għall-kumpaniji 
Ewropej permezz ta’ sħubijiet ekonomiċi u 
kooperazzjoni bejn in-negozji u 
kooperazzjoni regolatorja. Dan l-għan jiġi 
mkejjel bis-sehem tal-Unjoni fil-kummerċ 
barrani mal-pajjiżi msieħba ewlenin u bil-
flussi ta’ kummerċ u investimenti lejn il-
pajjiżi msieħba fil-mira speċifika tal-
azzjonijiet, il-programmi u l-miżuri taħt 
dan ir-Regolament;

(b) it-titjib tal-aċċess għas-suq u l-iżvilupp 
ta’ opportunitajiet ta’ kummerċ, 
investiment u negozji għall-kumpaniji 
Ewropej permezz ta’ sħubijiet ekonomiċi u 
kooperazzjoni bejn in-negozji u 
kooperazzjoni regolatorja ġuridika u 
fiskali. Dan l-għan jiġi mkejjel bis-sehem 
tal-Unjoni fil-kummerċ barrani mal-pajjiżi 
msieħba ewlenin u bil-flussi ta’ kummerċ u 
investimenti lejn il-pajjiżi msieħba fil-mira 
speċifika tal-azzjonijiet, il-programmi u l-
miżuri taħt dan ir-Regolament;
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Or. fr

Emenda 19
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tisħiħ fl-għarfien u l-viżibbiltà wiesgħa 
tal-Unjoni kif ukoll ir-rwol tagħha fix-xena 
dinjija permezz ta’ diplomazija pubblika, 
il-kooperazzjoni edukattiva/akkademika u 
l-attivitajiet ta’ komunikazzjoni għall-
promozzjoni tal-valuri u l-interessi tal-
Unjoni.  Dan l-għan jista’ jitkejjel, inter 
alia, permezz ta’ stħarriġ jew 
evalwazzjonijiet tal-opinjonijiet.

(c) tisħiħ fl-għarfien u l-viżibbiltà wiesgħa 
tal-Unjoni kif ukoll ir-rwol tagħha fix-xena 
dinjija permezz ta’ diplomazija pubblika, 
il-kooperazzjoni edukattiva/akkademika u 
l-attivitajiet ta’ taħriġ fil-prinċipji ta’ 
governanza amministrattiva u fiskali tajba 
mill-atturi lokali u attivitajiet ta’ 
sensibilizzazzjoni għall-promozzjoni tal-
valuri u l-interessi tal-Unjoni. Dan l-għan 
jista’ jitkejjel, inter alia, permezz ta’ 
stħarriġ jew evalwazzjonijiet tal-
opinjonijiet.

Or. fr

Emenda 20
Nirj Deva

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tisħiħ fl-għarfien u l-viżibbiltà wiesgħa 
tal-Unjoni kif ukoll ir-rwol tagħha fix-xena 
dinjija permezz ta’ diplomazija pubblika, 
il-kooperazzjoni edukattiva/akkademika u 
l-attivitajiet ta’ komunikazzjoni għall-
promozzjoni tal-valuri u l-interessi tal-
Unjoni.  Dan l-għan jista’ jitkejjel, inter 
alia, permezz ta’ stħarriġ jew 
evalwazzjonijiet tal-opinjonijiet..

(c) tisħiħ fl-għarfien u l-viżibbiltà wiesgħa 
tal-Unjoni kif ukoll ir-rwol tagħha fix-xena 
dinjija permezz ta’ diplomazija pubblika, 
il-kooperazzjoni edukattiva/akkademika u 
l-attivitajiet ta’ komunikazzjoni għall-
promozzjoni tal-valuri u l-interessi tal-
Unjoni. Il-proġetti mwettqa f’dan ir-
rigward għandhom, madankollu, 
jissodisfaw kriterji bbażati fuq ir-riżultati 
u jrendu vantaġġ ekonomiku 
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dimostrabbli.

Or. en

Emenda 21
Eleni Theocharus

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-pajjiżi terzi, ir-reġjuni u t-territorji 
kollha jistgħu jkunu eliġibbli għall-
kooperazzjoni skont dan ir-Regolament.

(1) Il-pajjiżi terzi, ir-reġjuni u t-territorji 
kollha jistgħu jkunu eliġibbli għall-
kooperazzjoni skont dan ir-Regolament. L-
aħjar prattiki rilevanti u l-lezzjonijiet 
meħuda mill-istrumenti preċedenti 
għandhom jitqiesu meta jittieħdu 
deċiżjonijiet dwar l-eliġibilità tal-pajjiżi u 
tas-setturi.

Or. en

Emenda 22
Maurice Ponga, Jean Roatta, Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-pajjiżi terzi, ir-reġjuni u t-territorji 
kollha jistgħu jkunu eliġibbli għall-
kooperazzjoni skont dan ir-Regolament.

(1) Il-pajjiżi, ir-reġjuni u t-territorji terzi
kollha u dawk assoċjati mal-Unjoni 
jistgħu jkunu eliġibbli għall-kooperazzjoni 
skont dan ir-Regolament.

Or. fr

Emenda 23
Philippe Boulland
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Sabiex jissaħħaħ l-impatt tal-għajnuna 
mill-Unjoni, għandu jiġi segwit approċċ 
differenzjat u flessibbli, fejn xieraq, fit-
tfassil tal-kooperazzjoni ma’ pajjiżi 
msieħba sabiex jiġu kkunsidrati l-kuntesti 
ekonomiċi, soċjali u politiċi tagħhom u 
anki l-interessi speċifiċi, il-prijoritajiet tal-
politika u l-istrateġiji tal-Unjoni.

(2) Sabiex jissaħħaħ l-impatt tal-għajnuna 
mill-Unjoni, għandu jiġi segwit approċċ 
differenzjat u flessibbli, fejn xieraq, fit-
tfassil tal-kooperazzjoni ma’ pajjiżi 
msieħba sabiex jiġu kkunsidrati l-kuntesti 
ekonomiċi, soċjali u politiċi tagħhom, il-
ħtieġa ta’ governanza amministrattiva u 
fiskali tajba, u anki l-interessi speċifiċi, l-
azzjonijiet prijoritarji u l-istrateġiji tal-
Unjoni.

Or. fr

Emenda 24
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Fl-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, l-Unjoni timmira li tiżgura l-
koerenza u l-konsistenza ma’ oqsma oħra 
tal-azzjoni esterna tagħha, b’mod 
partikolari l-Istrument ta' Kooperazzjoni 
għall-Iżvilupp tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
u ma’ linji ta' politika rilevanti oħra tal-
Unjoni matul il-formulazzjoni tal-linja 
politika, l-ippjanar strateġiku u l-
ipprogrammar u l-implimentazzjoni tal-
miżuri.

(4) Fl-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, l-Unjoni timmira li tiżgura l-
koerenza mal-politika għall-iżvilupp ma’ 
oqsma oħra tal-azzjoni esterna tagħha, 
b’mod partikolari l-Istrument ta' 
Kooperazzjoni għall-Iżvilupp tal-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw u ma’ linji ta' politika 
rilevanti oħra tal-Unjoni matul il-
formulazzjoni tal-linja politika, l-ippjanar 
strateġiku u l-ipprogrammar u l-
implimentazzjoni tal-miżuri.

Or. en

Emenda 25
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fejn xieraq, il-miżuri ffinanzjati taħt 
dan ir-Regolament ikunu bbażati fuq il-
politiki ta’ kooperazzjoni stabbiliti 
notevolment fi strumenti bħal ftehimiet, 
dikjarazzjonijiet u pjanijiet ta’ azzjoni bejn 
l-Unjoni u l-pajjiżi terzi u r-reġjuni 
kkonċernati, u jkunu jirrigwardaw ukoll 
oqsma marbuta mal-interessi speċifiċi, il-
prijoritajiet tal-linja politika u l-istrateġiji 
tal-Unjoni.

(5) Fejn xieraq, il-miżuri ffinanzjati taħt 
dan ir-Regolament ikunu bbażati fuq il-
politiki ta’ kooperazzjoni stabbiliti 
notevolment fi strumenti bħal ftehimiet, 
dikjarazzjonijiet u pjanijiet ta’ azzjoni bejn 
l-Unjoni u l-pajjiżi terzi u r-reġjuni 
kkonċernati, u jkunu jirrigwardaw ukoll 
oqsma marbuta mal-prijoritajiet reċiproċi
tal-linja politika u l-istrateġiji ta’ interess 
tal-Unjoni u tal-pajjiż sieħeb ikkonċernat.

Or. en

Emenda 26
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Ġew stabbiliti azzjonijiet preparatorji 
bħal djalogi kummerċjali, promozzjoni tal-
kummerċ u skambji xjentifiċi sabiex 
tissaħħaħ u tiġi approfondita l-
kooperazzjoni f’oqsma barra l-kamp ta' 
applikazzjoni tal-Istrument ta’ 
Kooperazzjoni għall-Iżvilupp mal-Indja u 
ċ-Ċina u mal-pajjiżi fil-grupp ta’ dawk bi 
dħul medju fl-Asja u fl-Amerika Latina.

(5) Ġew stabbiliti azzjonijiet preparatorji 
bħal djalogi kummerċjali responsabbli mil-
lat soċjali u ekoloġiku, promozzjoni tal-
kummerċ ġust u ekwu u skambji xjentifiċi 
sabiex tissaħħaħ u tiġi approfondita l-
kooperazzjoni f’oqsma barra l-kamp ta' 
applikazzjoni tal-Istrument ta’ 
Kooperazzjoni għall-Iżvilupp mal-Indja u 
ċ-Ċina u mal-pajjiżi fil-grupp ta’ dawk bi 
dħul medju fl-Asja u fl-Amerika Latina.

Or. en
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Emenda 27
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Huwa fl-interess tal-UE li tkompli 
tapprofondixxi r-relazzjonijiet tagħha ma’ 
msieħba li qed ikollhom rwol dejjem aktar 
importanti fl-ekonomija u l-kummerċ 
internazzjonali, fil-kummerċ u l-
kooperazzjoni Nofsinhar-Nofsinhar, fil-
fora multilaterali inkluż il-Grupp ta' 
Għoxrin Ministru tal-Finanzji u Gvernatur 
tal-Banek Ċentrali (G20), fil-governanza 
globali u fl-indirizzar tal-isfidi ta’ tħassib 
globali. L-UE teħtieġ tibni sħubiji 
komprensivi ma’ atturi ġodda fix-xena 
internazzjonali, sabiex tippromwovi ordni 
internazzjonali stabbli u inklużiv, issegwi 
l-beni pubbliċi globali komuni, u 
tiddefendi l-interessi ewlenin tal-UE kif 
ukoll għarfien akbar dwar l-UE f’dawn il-
pajjiżi.

(7) Huwa fl-interess tal-UE li tkompli 
tapprofondixxi r-relazzjonijiet tagħha ma’ 
msieħba li qed ikollhom rwol dejjem aktar 
importanti fl-ekonomija u l-kummerċ 
internazzjonali, fil-kummerċ u l-
kooperazzjoni Nofsinhar-Nofsinhar, fil-
fora multilaterali inkluż il-Grupp ta' 
Għoxrin Ministru tal-Finanzji u Gvernatur 
tal-Banek Ċentrali (G20), fil-governanza 
globali u fl-indirizzar tal-isfidi ta’ tħassib 
globali. L-UE teħtieġ tibni sħubiji 
komprensivi ma’ atturi ġodda fix-xena 
internazzjonali, sabiex tippromwovi ordni 
internazzjonali stabbli u ġusta bbażata fuq 
il-valuri ewlenin tad-drittijiet tal-bniedem 
inklużi drittijiet ekonomiċi, soċjali u 
kulturali u fuq trattati ewlenin relatati 
mal-ambjent, biex issegwi l-beni pubbliċi 
globali komuni kif ukoll għarfien akbar 
dwar l-UE f’dawn il-pajjiżi.

Or. en

Emenda 28
Maurice Ponga, Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Minkejja l-enfasi speċifiku fuq l-atturi 
globali, il-kamp ta' applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament għandu jkun li jiffaċilita l-
appoġġ madwar id-dinja għal miżuri ta’ 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi li qed 

(9) Minkejja l-enfasi speċifiku fuq l-atturi 
globali, il-kamp ta' applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament għandu jkun li jiffaċilita l-
appoġġ madwar id-dinja għal miżuri ta’ 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi li qed 
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jiżviluppaw fejn l-Unjoni għandha interessi 
sinifikanti skont l-objettivi ta’ dan ir-
Regolament.

jiżviluppaw fejn l-Unjoni għandha interessi 
sinifikanti skont l-objettivi ta’ dan ir-
Regolament. Għaldaqstant, wieħed 
għandu jikkunsidra l-preżenza ta’ pajjiżi 
u territorji barranin assoċjati mal-Unjoni 
fid-dinja kollha, b’mod partikolari sabiex 
jissaħħu l-għarfien, il-fehim u l-viżibilità 
tal-Unjoni fil-pajjiżi terzi.

Or. fr

Emenda 29
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Minkejja l-enfasi speċifiku fuq l-atturi 
globali, il-kamp ta' applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament għandu jkun li jiffaċilita l-
appoġġ madwar id-dinja għal miżuri ta’ 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi li qed 
jiżviluppaw fejn l-Unjoni għandha
interessi sinifikanti skont l-objettivi ta’ dan 
ir-Regolament.

(9) Minkejja l-enfasi speċifiku fuq l-atturi 
globali, il-kamp ta' applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament għandu jkun li jiffaċilita l-
appoġġ madwar id-dinja għal miżuri ta’ 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi li qed 
jiżviluppaw fejn hemm interessi reċiproċi
sinifikanti skont l-objettivi ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 30
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) B’mod partikolari, il-ġlieda kontra t-
tibdil fil-klima hija rikonoxxuta bħala
waħda mill-isfidi l-kbar li l-Unjoni 
tikkonfronta u l-qasam fejn hija meħtieġa 

(12) Il-qerda tal-faqar u l-ġlieda kontra t-
tibdil fil-klima huma kkunsidrati bħala ż-
żewġ sfidi kbar li l-Unjoni tikkonfronta u l-
oqsma fejn hija meħtieġa azzjoni 
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azzjoni internazzjonali urġenti. Skont l-
għan iddikkjarat fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni “Baġit għall-Ewropa 2020”  
ta’ żieda fis-sehem mill-baġit tal-Unjoni 
relatat mal-klima għal tal-inqas 20%, ir-
Regolament għandu jikkontribwixxi għal 
dak il-għan.

internazzjonali urġenti. Skont l-għan 
iddikkjarat fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni “Baġit għall-Ewropa 2020”  
ta’ żieda fis-sehem mill-baġit tal-Unjoni 
relatat mal-klima għal tal-inqas 20 %, ir-
Regolament għandu, fost affarijiet oħrajn,
jikkontribwixxi għal dak il-għan.

Or. fr

Emenda 31
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-Unjoni ħadet l-impenn li tgħin 
sabiex jintlaħqu l-miri globali tal-2020 
dwar il-bijodiversità u sabiex tagħti 
riżultati rigward l-Istrateġija assoċjata 
għall-mobilizzazzjoni tar-riżorsi.

(13) L-Unjoni ħadet l-impenn li tgħin 
sabiex jintlaħqu l-miri globali tal-2020 
dwar il-bijodiversità u sabiex tagħti 
riżultati rigward l-Istrateġija assoċjata 
għall-mobilizzazzjoni tar-riżorsi u l-
ġestjoni sostenibbli u integrata tagħhom.

Or. fr

Emenda 32
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Skont dan ir-Regolament, l-Unjoni 
għandha tappoġġja l-implimentazzjoni tal-
istrateġija “Ewropa 2020”, b’mod 
partikolari dawk l-objettivi relatati mat-
tibdil fil-klima, it-tranżizzjoni għal 
ekonomija aktar ekoloġika u l-użu 
effiċjenti tar-riżorsi, il-kummerċ u l-
investiment, in-negozju u l-kooperazzjoni 

(14) Skont dan ir-Regolament, l-Unjoni 
għandha tappoġġja l-implimentazzjoni tal-
istrateġija “Ewropa 2020”, b’mod 
partikolari dawk l-objettivi relatati mal-
qerda tal-faqar, mat-tibdil fil-klima, it-
tranżizzjoni għal ekonomija aktar 
ekoloġika u l-użu effiċjenti tar-riżorsi
naturali, il-kummerċ u l-investiment, in-
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regolatorja ma’ pajjiżi terzi, u għandha 
tippromwovi d-diplomazija pubblika, il-
kooperazzjoni edukattiva/akkademika u l-
attivitajiet ta’ komunikazzjoni.

negozju u l-kooperazzjoni regolatorja ma’ 
pajjiżi terzi, u għandha tippromwovi d-
diplomazija pubblika, governanza 
finanzjarja u fiskali tajba, kooperazzjoni
edukattiva/akkademika u l-attivitajiet ta’ 
sensibilizzazzjoni b’mod partikolari fir-
rigward tal- aċċess għall-kura tas-saħħa 
għan-nisa u għat-tfal.

Or. fr

Emenda 33
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Skont dan ir-Regolament, l-Unjoni 
għandha tappoġġja l-implimentazzjoni tal-
istrateġija “Ewropa 2020”, b’mod 
partikolari dawk l-objettivi relatati mat-
tibdil fil-klima, it-tranżizzjoni għal 
ekonomija aktar ekoloġika u l-użu 
effiċjenti tar-riżorsi, il-kummerċ u l-
investiment, in-negozju u l-kooperazzjoni 
regolatorja ma’ pajjiżi terzi, u għandha 
tippromwovi d-diplomazija pubblika, il-
kooperazzjoni edukattiva/akkademika u l-
attivitajiet ta’ komunikazzjoni.

(14) Skont dan ir-Regolament, l-Unjoni 
għandha tappoġġja l-implimentazzjoni tal-
istrateġija “Ewropa 2020”, b’mod 
partikolari dawk l-objettivi relatati mat-
tibdil fil-klima, it-tranżizzjoni għal 
ekonomija aktar ekoloġika u l-użu 
effiċjenti tar-riżorsi, il-kummerċ u l-
investiment, in-negozju u l-kooperazzjoni 
regolatorja ma’ pajjiżi terzi, u l-koeżjoni 
tal-linja politika għall-iżvilupp u għandha 
tippromwovi d-diplomazija pubblika, il-
kooperazzjoni edukattiva/akkademika u l-
attivitajiet ta’ komunikazzjoni.

Or. en

Emenda 34
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Premessa 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex jintlaħqu l-għanijiet ta’ dan ir-
Regolament huwa meħtieġ li jiġi segwit 
approċċ differenzjat u flessibbli billi jiġu 
żviluppati mudelli għall-kooperazzjoni 
mal-pajjiżi msieħba ewlenin li 
jikkunsidraw il-kuntesti ekonomiċi, soċjali 
u politiċi tagħhom kif ukoll l-interessi 
speċifiċi tal-Unjoni, il-prijoritajiet u l-
istrateġiji tal-politika, filwaqt li tinżamm il-
kapaċità għal intervent madwar id-dinja 
kull fejn ikun meħtieġ.

(16) Sabiex jintlaħqu l-għanijiet ta’ dan ir-
Regolament huwa meħtieġ li jiġi segwit 
approċċ differenzjat u flessibbli billi jiġu 
żviluppati mudelli għall-kooperazzjoni 
mal-pajjiżi msieħba ewlenin, prinċipji ta’ 
governanza tajba li jipprevjenu l-
korruzzjoni u li jikkunsidraw il-kuntesti 
ekonomiċi, soċjali u politiċi tagħhom kif 
ukoll l-interessi speċifiċi tal-Unjoni, il-
prijoritajiet u l-istrateġiji tal-politika, 
filwaqt li tinżamm il-kapaċità għal 
intervent madwar id-dinja kull fejn ikun 
meħtieġ.

Or. fr

Emenda 35
Nirj Deva

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) L-iżgurar ta’ trasparenza akbar u 
skrutinju xieraq tal-programmi ta’ 
kooperazzjoni għall-provvista ta’ valur 
għall-flus għandu jkun l-akbar prijorità.

Or. en

Emenda 36
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Unjoni għandha tkun kapaċi (17) L-Unjoni għandha tkun kapaċi 
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tirrispondi b’mod flessibbli u f’waqtu għal 
ħtiġijiet li jevolvu u/jew mhux previsti 
sabiex tieħu l-impenn tagħha sabiex 
tippromwovi l-interessi tagħha fir-
relazzjonijiet tagħha mal-pajjiżi terzi 
b’mod aktar effettiv, billi tadotta miżuri 
speċjali mhux koperti mill-programmi 
indikattivi multiannwali.

tirrispondi b’mod flessibbli u f’waqtu għal 
ħtiġijiet li jevolvu u/jew mhux previsti 
sabiex tieħu l-impenn tagħha sabiex 
tippromwovi l-interessi reċiproċi fir-
relazzjonijiet tagħha mal-pajjiżi terzi 
b’mod aktar effettiv, billi tadotta miżuri 
speċjali mhux koperti mill-programmi 
indikattivi multiannwali.

Or. en


