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Emenda 30
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Minħabba li r-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1085/2006 tas-17 ta' Lulju 2006 
jistabbilixxi Strument għall-Assistenza ta' 
Qabel l-Adeżjoni (IPA) jiskadi fil-31 ta' 
Diċembru 2013 u sabiex isir użu aktar 
effettiv mill-azzjoni esterna tal-Unjoni, 
qafas għall-ippjanar u għall-konsenja tal-
għajnuna esterna għandu jinżamm għall-
perjodu 2014 – 2020. Il-politika ta’ tkabbir 
tal-Unjoni għandha tibqa’ tiġi appoġġjata 
minn strument finanzjarju speċifiku. L-
Istrument għall-Għajnuna ta' qabel l-
adeżjoni (IPA), għandu għalhekk jiġi 
mġedded.

(2) Minħabba li r-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1085/2006 tas-17 ta' Lulju 2006 
jistabbilixxi Strument għall-Assistenza ta' 
Qabel l-Adeżjoni (IPA)4 jiskadi fil-31 ta' 
Diċembru 2013 u sabiex isir użu aktar 
effettiv mill-azzjoni esterna tal-Unjoni, 
qafas għall-ippjanar u għall-konsenja tal-
għajnuna esterna għandu jinżamm għall-
perjodu 2014 – 2020. L-Istrument għall-
Għajnuna ta' qabel l-adeżjoni (IPA), 
għandu għalhekk jiġi mġedded.

Or. it

Emenda 31
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Minħabba li r-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1085/2006 tas-17 ta' Lulju 2006 
jistabbilixxi Strument għall-Assistenza ta' 
Qabel l-Adeżjoni (IPA) jiskadi fil-31 ta' 
Diċembru 2013 u sabiex isir użu aktar 
effettiv mill-azzjoni esterna tal-Unjoni, 
qafas għall-ippjanar u għall-konsenja tal-
għajnuna esterna għandu jinżamm għall-
perjodu 2014 – 2020. Il-politika ta’ tkabbir 
tal-Unjoni għandha tibqa’ tiġi appoġġjata 
minn strument finanzjarju speċifiku. L-
Istrument għall-Għajnuna ta' qabel l-
adeżjoni (IPA), għandu għalhekk jiġi 

(2) Minħabba li r-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1085/2006 tas-17 ta' Lulju 2006 
jistabbilixxi Strument għall-Assistenza ta' 
Qabel l-Adeżjoni (IPA)4 jiskadi fil-31 ta' 
Diċembru 2013 u sabiex isir użu aktar 
effettiv mill-azzjoni esterna tal-Unjoni, 
qafas għall-ippjanar u għall-konsenja tal-
għajnuna esterna għandu jinżamm għall-
perjodu 2014 – 2020. Hawnhekk għandha, 
madankollu, tittieħed inkunsiderazzjoni 
is-sitwazzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
Ewropea minħabba l-kriżi finanzjarja u 
tal-euro.  Il-politika ta’ tkabbir tal-Unjoni 
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mġedded. għandha tibqa’ tiġi appoġġjata minn 
strument finanzjarju speċifiku u 
ekonomiku. L-Istrument għall-Għajnuna 
ta' qabel l-adeżjoni (IPA), għandu għalhekk 
jiġi mġedded.

Or. de

Emenda 32
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Stat Ewropew li applika sabiex 
jissieħeb fl-Unjoni jista' jsir membru biss 
meta jkun ġie kkonfermat li jissodisfa l-
kriterji għas-sħubija miftiehma fil-Kunsill 
Ewropew ta’ Kopenħagen f’Ġunju 1993 u 
sakemm l-adeżjoni ma tkunx estendiet 
iżżejjed il-kapaċità tal-Unjoni biex tintegra 
l-membri ġodda. Dawn il-kriterji huma 
relatati mal-istabbiltà tal-istituzzjonijiet li 
jiggarantixxu d-demokrazija, l-istat tad-
dritt, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u 
r-rispett għal u l-protezzjoni tal-minoranzi, 
l-iżvilupp tal-ekonomija li trid tkun 
biżżejjed biex tiflaħ għall-pressjoni 
kompetittiva fis-suq intern, u l-abbiltà li 
jassumu mhux biss id-drittijiet iżda wkoll 
l-obbligi taħt it-Trattati.

(4) Stat Ewropew li applika sabiex 
jissieħeb fl-Unjoni jista' jsir membru biss 
meta jkun ġie pprovat li jissodisfa l-kriterji 
għas-sħubija miftiehma fil-Kunsill 
Ewropew ta’ Kopenħagen f’Ġunju 1993 u 
sakemm l-adeżjoni ma tkunx estendiet 
iżżejjed il-kapaċità tal-Unjoni biex tintegra 
l-membri ġodda. Dawn il-kriterji huma 
relatati mal-istabbiltà tal-istituzzjonijiet li 
jiggarantixxu d-demokrazija, l-istat tad-
dritt, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u 
r-rispett għal u l-protezzjoni tal-minoranzi, 
l-iżvilupp tal-ekonomija li trid tkun 
biżżejjed biex tiflaħ għall-pressjoni 
kompetittiva fis-suq intern, u l-abbiltà li 
jassumu mhux biss id-drittijiet iżda wkoll 
l-obbligi taħt it-Trattati.

Or. it

Emenda 33
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Premessa 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Stat Ewropew li applika sabiex 
jissieħeb fl-Unjoni jista' jsir membru biss 
meta jkun ġie kkonfermat li jissodisfa l-
kriterji għas-sħubija miftiehma fil-Kunsill 
Ewropew ta’ Kopenħagen f’Ġunju 1993 u 
sakemm l-adeżjoni ma tkunx estendiet 
iżżejjed il-kapaċità tal-Unjoni biex tintegra 
l-membri ġodda. Dawn il-kriterji huma 
relatati mal-istabbiltà tal-istituzzjonijiet li 
jiggarantixxu d-demokrazija, l-istat tad-
dritt, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u 
r-rispett għal u l-protezzjoni tal-minoranzi, 
l-iżvilupp tal-ekonomija li trid tkun 
biżżejjed biex tiflaħ għall-pressjoni 
kompetittiva fis-suq intern, u l-abbiltà li 
jassumu mhux biss id-drittijiet iżda wkoll 
l-obbligi taħt it-Trattati.

(4) Stat Ewropew li applika sabiex 
jissieħeb fl-Unjoni jista' jsir membru biss 
meta jkun ġie kkonfermat li jissodisfa l-
kriterji għas-sħubija miftiehma fil-Kunsill 
Ewropew ta’ Kopenħagen f’Ġunju 1993 u 
sakemm l-adeżjoni ma tkunx estendiet 
iżżejjed il-kapaċità tal-Unjoni biex tintegra 
l-membri ġodda. Dawn il-kriterji huma 
relatati mal-istabbiltà tal-istituzzjonijiet li 
jiggarantixxu d-demokrazija, l-istat tad-
dritt, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u 
n-nuqqas ta’ diskriminazzjoni kif ukoll ir-
rispett għal u l-protezzjoni tal-minoranzi u 
tal-gruppi vulnerabbli, l-iżvilupp tal-
ekonomija li trid tkun biżżejjed biex tiflaħ 
għall-pressjoni kompetittiva fis-suq intern, 
u l-abbiltà li jassumu mhux biss id-drittijiet 
iżda wkoll l-obbligi taħt it-Trattati.

Or. en

Emenda 34
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Kunsill Ewropew ta l-istatus ta’ 
pajjiż kandidat lill-Islanda, il-Montenegro, 
Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-
Maċedonja u t-Turkija. Barra minn hekk, 
ikkonferma l-perspettiva Ewropea għall-
Albanija, il-Bosnja u Ħerzegovina, is-
Serbja kif ukoll il-Kosovo , li huma 
kkunsidrati bħala kandidati potenzjali.

(6) Il-Kunsill Ewropew ta l-istatus ta’ 
pajjiż kandidat lill-Islanda, il-Montenegro, 
Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-
Maċedonja u t-Turkija.

Or. de
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Emenda 35
Jelko Kacin

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Kunsill Ewropew ta l-istatus ta’ 
pajjiż kandidat lill-Islanda, il-Montenegro, 
Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-
Maċedonja u t-Turkija. Barra minn hekk, 
ikkonferma l-perspettiva Ewropea għall-
Albanija, il-Bosnja u Ħerzegovina, is-
Serbja kif ukoll il-Kosovo5, li huma 
kkunsidrati bħala kandidati potenzjali.

(6) Il-Kunsill Ewropew ta l-istatus ta’ 
pajjiż kandidat lill-Islanda, il-Montenegro, 
Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-
Maċedonja, it-Turkija u s-Serbja. Barra 
minn hekk, ikkonferma l-perspettiva 
Ewropea għall-Albanija, il-Bosnja u 
Ħerzegovina kif ukoll il-Kosovo5, li huma 
kkunsidrati bħala kandidati potenzjali.

Or. en

Emenda 36
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-assistenza finanzjarja taħt dan ir-
Regolament għandha tingħata kemm lill-
pajjiżi kandidati kif ukoll lill-kandidati 
potenzjali (il-“pajjiżi benefiċjarji”)
elenkati fl-Anness għal dan ir-Regolament, 
irrispettivament mill-istatus tagħhom.

(7) L-assistenza finanzjarja taħt dan ir-
Regolament għandha tingħata lill-pajjiżi 
kandidati, elenkati fl-Anness għal dan ir-
Regolament. L-għajnuna finanzjarja 
għandha tiġi żviluppata skont il-prinċipji 
“aktar għal aktar” u “anqas għal anqas”.  

Or. de

Emenda 37
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Premessa 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-assistenza finanzjarja taħt dan ir-
Regolament għandha tingħata kemm lill-
pajjiżi kandidati kif ukoll lill-kandidati 
potenzjali (il-“pajjiżi benefiċjarji”) elenkati 
fl-Anness għal dan ir-Regolament, 
irrispettivament mill-istatus tagħhom.

(7) L-assistenza finanzjarja taħt dan ir-
Regolament tista’ tingħata kemm lill-
pajjiżi kandidati kif ukoll lill-kandidati 
potenzjali (il-“pajjiżi benefiċjarji”) elenkati 
fl-Anness għal dan ir-Regolament, 
irrispettivament mill-istatus tagħhom.

Or. it

Emenda 38
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-assistenza taħt dan ir-Regolament 
għandha tiġi pprovduta skont il-qafas ta’ 
politika għat-tkabbir definit mill-Unjoni 
għal kull pajjiż benefiċjarju u rifless fil-
pakkett annwali tat-tkabbir tal-
Kummissjoni, inklużi r-Rapporti ta’ 
Progress u l-Istrateġija għat-Tkabbir, fil-
ftehimiet ta’ Stabbiltà u ta’ Assoċjazzjoni u 
fis-Sħubiji Ewropej jew ta’ Adeżjoni. L-
assistenza għandha tiffoka prinċipalment 
fuq għadd limitat ta' oqsma ta' politika li se 
tgħin lill-pajjiżi benefiċjarji jsaħħu l-
istituzzjonijiet demokratiċi u l-istat tad-
dritt, ir-riforma tal-ġudikatura u l-
amministrazzjoni pubblika, ir-rispett għad-
drittijiet fundamentali u l-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u non-
diskriminazzjoni. Għandha wkoll ittejjeb l-
iżvilupp ekonomiku u soċjali tagħhom, li 
jesfasizza aġenda tat-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiva konformi mal-
istrateġija Ewropa 2020 u biex isir 
allinjament progressiv mal-kriterji ta' 
Kopenħagen. Il-koerenza bejn l-assistenza 
finanzjarja u l-progress ġenerali li saru fl-
implimentazzjoni tal-istrateġija ta' qabel l-

(8) L-assistenza taħt dan ir-Regolament 
għandha tiġi pprovduta skont il-qafas ta’ 
politika għat-tkabbir definit mill-Unjoni 
għal kull pajjiż benefiċjarju u rifless fil-
pakkett annwali tat-tkabbir tal-
Kummissjoni, inklużi r-Rapporti ta’ 
Progress u l-Istrateġija għat-Tkabbir, fil-
ftehimiet ta’ Stabbiltà u ta’ Assoċjazzjoni u
fis-Sħubiji Ewropej jew ta’ Adeżjoni. L-
assistenza għandha tiffoka prinċipalment 
fuq għadd limitat ta' oqsma ta' politika li se 
tgħin lill-pajjiżi benefiċjarji jsaħħu l-
istituzzjonijiet demokratiċi u l-istat tad-
dritt, ir-riforma tal-ġudikatura u l-
amministrazzjoni pubblika, ir-rispett għad-
drittijiet fundamentali u l-ġlieda kontra l-
immigrazzjoni illegali fl-UE. Għandha 
wkoll ittejjeb l-iżvilupp ekonomiku u 
soċjali tagħhom, li jesfasizza aġenda tat-
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiva 
konformi mal-istrateġija Ewropa 2020 u 
biex isir allinjament progressiv mal-kriterji 
ta' Kopenħagen. Il-koerenza bejn l-
assistenza finanzjarja u l-progress ġenerali 
li saru fl-implimentazzjoni tal-istrateġija ta' 
qabel l-adeżjoni għandha tiġi msaħħa.
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adeżjoni għandha tiġi msaħħa. F’każ ta’ problemi kontinwi fl-
implimentazzjoni tal-istrateġija ta’ qabel 
l-adeżjoni, speċjalment fir-rigward tal-
valuri bażiċi tal-Unjoni, l-assistenza 
għandha tiġi strutturata mill-ġdid.

Or. de

Emenda 39
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-assistenza taħt dan ir-Regolament 
għandha tiġi pprovduta skont il-qafas ta’ 
politika għat-tkabbir definit mill-Unjoni 
għal kull pajjiż benefiċjarju u rifless fil-
pakkett annwali tat-tkabbir tal-
Kummissjoni, inklużi r-Rapporti ta’ 
Progress u l-Istrateġija għat-Tkabbir, fil-
ftehimiet ta’ Stabbiltà u ta’ Assoċjazzjoni u 
fis-Sħubiji Ewropej jew ta’ Adeżjoni. L-
assistenza għandha tiffoka prinċipalment 
fuq għadd limitat ta' oqsma ta' politika li se 
tgħin lill-pajjiżi benefiċjarji jsaħħu l-
istituzzjonijiet demokratiċi u l-istat tad-
dritt, ir-riforma tal-ġudikatura u l-
amministrazzjoni pubblika, ir-rispett għad-
drittijiet fundamentali u l-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u non-
diskriminazzjoni. Għandha wkoll ittejjeb l-
iżvilupp ekonomiku u soċjali tagħhom, li 
jesfasizza aġenda tat-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiva konformi mal-
istrateġija Ewropa 2020 u biex isir 
allinjament progressiv mal-kriterji ta' 
Kopenħagen. Il-koerenza bejn l-assistenza 
finanzjarja u l-progress ġenerali li saru fl-
implimentazzjoni tal-istrateġija ta' qabel l-
adeżjoni għandha tiġi msaħħa.

(8) L-assistenza taħt dan ir-Regolament 
għandha tiġi pprovduta skont il-qafas ta’ 
politika għat-tkabbir definit mill-Unjoni 
għal kull pajjiż benefiċjarju u rifless fil-
pakkett annwali tat-tkabbir tal-
Kummissjoni, inklużi r-Rapporti ta’ 
Progress u l-Istrateġija għat-Tkabbir, fil-
ftehimiet ta’ Stabbiltà u ta’ Assoċjazzjoni u 
fis-Sħubiji Ewropej jew ta’ Adeżjoni. L-
assistenza għandha tiffoka prinċipalment 
fuq għadd limitat ta' oqsma ta' politika li se 
tgħin lill-pajjiżi benefiċjarji jsaħħu l-
istituzzjonijiet demokratiċi u l-istat tad-
dritt, ir-riforma tal-ġudikatura u l-
amministrazzjoni pubblika, ir-rispett għad-
drittijiet fundamentali, il-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u non-
diskriminazzjoni u l-implimentazzjoni tal-
Qafas Ewropew għall-koeżjoni soċjali u 
territorjali. Għandha wkoll ittejjeb l-
iżvilupp ekonomiku u soċjali tagħhom, li 
jesfasizza aġenda tat-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiva konformi mal-
istrateġija Ewropa 2020 u biex isir 
allinjament progressiv mal-kriterji ta' 
Kopenħagen. Il-koerenza bejn l-assistenza 
finanzjarja u l-progress ġenerali li saru fl-
implimentazzjoni tal-istrateġija ta' qabel l-
adeżjoni għandha tiġi msaħħa.
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Emenda 40
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Pajjiżi kandidati u kandidati potenzjali
jeħtieġ ikunu ppreparati aħjar sabiex 
jirreżistu sfidi globali, bħall-iżvilupp 
sostenibbli u t-tibdil fil-klima, u li jallinjaw 
ruħhom mal-isforzi tal-Unjoni biex 
tindirizza dawn il-kwistjonijiet. Assistenza 
mill-Unjoni taħt dan ir-Regolament 
għandha tikkontribwixxi wkoll għall-għan 
li żżid il-proporzjon tal-baġit tal-Unjoni 
relatat mal-klima għal mill-inqas 20%.

(9) Pajjiżi kandidati jeħtieġ ikunu 
ppreparati aħjar sabiex jirreżistu sfidi 
globali, bħall-iżvilupp sostenibbli, u li 
jallinjaw ruħhom mal-isforzi tal-Unjoni 
biex tindirizza dawn il-kwistjonijiet.

Or. de

Emenda 41
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Pajjiżi kandidati u kandidati potenzjali 
jeħtieġ ikunu ppreparati aħjar sabiex 
jirreżistu sfidi globali, bħall-iżvilupp 
sostenibbli u t-tibdil fil-klima, u li jallinjaw 
ruħhom mal-isforzi tal-Unjoni biex 
tindirizza dawn il-kwistjonijiet. Assistenza 
mill-Unjoni taħt dan ir-Regolament 
għandha tikkontribwixxi wkoll għall-għan 
li żżid il-proporzjon tal-baġit tal-Unjoni 
relatat mal-klima għal mill-inqas 20%.

(9) Pajjiżi kandidati u kandidati potenzjali 
jeħtieġ ikunu ppreparati aħjar sabiex 
jirreżistu sfidi globali, bħall-iżvilupp 
sostenibbli u t-tibdil fil-klima, u li jallinjaw 
ruħhom mal-isforzi tal-Unjoni biex 
tindirizza dawn il-kwistjonijiet. Għandu 
jsir investiment fir-riżorsi umani sabiex 
jiġu provduti kapaċitajiet u kompetenzi 
ġodda. Assistenza mill-Unjoni taħt dan ir-
Regolament għandha tikkontribwixxi wkoll 
għall-għan li żżid il-proporzjon tal-baġit 
tal-Unjoni relatat mal-klima għal mill-
inqas 20%.
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Emenda 42
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Pajjiżi kandidati u kandidati potenzjali 
jeħtieġ ikunu ppreparati aħjar sabiex 
jirreżistu sfidi globali, bħall-iżvilupp 
sostenibbli u t-tibdil fil-klima, u li jallinjaw 
ruħhom mal-isforzi tal-Unjoni biex 
tindirizza dawn il-kwistjonijiet. Assistenza 
mill-Unjoni taħt dan ir-Regolament 
għandha tikkontribwixxi wkoll għall-għan 
li żżid il-proporzjon tal-baġit tal-Unjoni 
relatat mal-klima għal mill-inqas 20%.

(9) Pajjiżi kandidati u kandidati potenzjali 
jeħtieġ ikunu ppreparati aħjar sabiex 
jirreżistu sfidi globali, bħall-iżvilupp 
sostenibbli, it-tibdil fil-klima u l-
immigrazzjoni, u li jallinjaw ruħhom mal-
isforzi tal-Unjoni biex tindirizza dawn il-
kwistjonijiet. Assistenza mill-Unjoni taħt 
dan ir-Regolament għandha 
tikkontribwixxi wkoll għall-għan li żżid il-
proporzjon tal-baġit tal-Unjoni relatat mal-
klima għal mill-inqas 20%.

Or. it

Emenda 43
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw konformità, koerenza 
u komplementarjetà tal-assistenza
tagħhom, b’mod partikolari permezz ta’ 
konsultazzjonijiet regolari u skambji 
frekwenti ta’ informazzjoni matul il-fażijiet 
differenti taċ-ċiklu ta’ assistenza.

(10) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw konformità, koerenza 
u komplementarjetà tal-assistenza kollha 
tal-organizzazzjonijiet internazzjonali li 
jirċievi l-pajjiż benefiċjarju, b’mod 
partikolari permezz ta’ konsultazzjonijiet 
regolari u skambji frekwenti ta’ 
informazzjoni matul il-fażijiet differenti 
taċ-ċiklu ta’ assistenza.

Or. de
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Emenda 44
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex tiġi żgurata l-koerenza bejn il-
proċess ta’ adeżjoni u l-assistenza 
finanzjarja u teknika prevista taħt dan ir-
Regolament u li jitwettqu l-għanijiet tal-
aġenda tal-adeżjoni, il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi qafas strateġiku 
komuni għall-użu tal-istrument ta' qabel l-
adeżjoni. Dan il-qafas għandu jiddefinixxi, 
fost affarijiet oħra, il-lista ta’ azzjonijiet 
ewlenin li jistgħu jkunu appoġġjati taħt dan 
ir-Regolament u l-kriterji għall-
allokazzjoni tal-fondi. Il-qafas strateġiku 
komuni għandu jikkostitwixxi l-qafas ta’ 
referenza għall-pajjiż u dokumenti ta' għal 
għadd ta' pajjiżi.

(11) Sabiex tiġi żgurata l-koerenza bejn il-
proċess ta’ adeżjoni u l-assistenza 
finanzjarja u teknika prevista taħt dan ir-
Regolament u li jitwettqu l-għanijiet tal-
aġenda tal-adeżjoni, il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi qafas strateġiku 
komuni għall-użu tal-istrument ta' qabel l-
adeżjoni. Il-Kummissjoni, hawnhekk, 
tista’ tkun appoġġata mill-aġenziji tal-UE 
u minn istituzzjonijiet rilevanti oħra. Dan 
il-qafas għandu jiddefinixxi, fost affarijiet 
oħra, il-lista ta’ azzjonijiet ewlenin li 
jistgħu jkunu appoġġjati taħt dan ir-
Regolament u l-kriterji għall-allokazzjoni 
tal-fondi. Il-qafas strateġiku komuni 
għandu jikkostitwixxi l-qafas ta’ referenza 
għall-pajjiż u dokumenti ta' għal għadd ta' 
pajjiżi.

Or. en

Emenda 45
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-għanijiet tal-assistenza għandhom 
jiġu definiti fid-dokumenti ta’ strateġija 
indikattivi tal-pajjiż, ta’ ħafna pajjiżi 
stabbiliti mill-Kummissjoni għal perjodu 
tal-Qafas Finanzjarju Multiannwali tal-
Unjoni applikabbli fi sħubija mal-pajjiżi 
benefiċjarji, ibbażati fuq il-ħtiġijiet 

(12) L-għanijiet tal-assistenza għandhom 
jiġu definiti fid-dokumenti ta’ strateġija 
indikattivi tal-pajjiż, ta’ ħafna pajjiżi 
stabbiliti mill-Kummissjoni għal perjodu 
tal-Qafas Finanzjarju Multiannwali tal-
Unjoni applikabbli fi sħubija mal-pajjiżi 
benefiċjarji, ibbażati fuq il-ħtiġijiet 
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speċifiċi tagħhom u l-aġenda ta’ tkabbir. 
Id-dokumenti ta’ strateġija għandhom 
jidentifikaw l-oqsma ta’ linja ta' politika 
għall-assistenza u, mingħajr preġudizzju 
għall-prerogattivi tal-Awtorità Baġitarja, 
jistabbilixxu l-allokazzjonijiet indikattivi 
ta’ fondi għal kull qasam ta’ linja ta' 
politika, imqassma għal kull sena inkulż 
stima tan-nefqa relatata mal-klima. 
Għandu jkun hemm flessibilità suffiċjenti li 
tilqa’ għall-ħtiġijiet emerġenti u li tagħti 
inċentivi għat-titjib tal-prestazzjoni. Id-
dokumenti tal-istrateġija għandhom 
jiżguraw koerenza u konsistenza mal-
isforzi tal-pajjiżi benefiċjarji kif rifless fil-
baġit nazzjonali tagħhom u għandhom 
iqisu l-appoġġ ipprovdut minn donaturi 
oħra. Sabiex tittieħed kunsiderazzjoni tal-
iżviluppi interni u esterni, id-dokumenti ta’ 
strateġija indikattiva multiannwali 
għandhom jiġu riveduti kif xieraq.

speċifiċi tagħhom u l-aġenda ta’ tkabbir. 
Id-dokumenti ta’ strateġija għandhom 
jidentifikaw l-oqsma ta’ linja ta' politika 
għall-assistenza u, mingħajr preġudizzju 
għall-prerogattivi tal-Awtorità Baġitarja, 
jistabbilixxu l-allokazzjonijiet indikattivi 
ta’ fondi għal kull qasam ta’ linja ta' 
politika, imqassma għal kull sena. Għandu 
jkun hemm flessibilità suffiċjenti li tilqa’ 
għall-ħtiġijiet emerġenti u li tagħti 
inċentivi għat-titjib tal-prestazzjoni. Id-
dokumenti tal-istrateġija għandhom 
jiżguraw koerenza u konsistenza mal-
isforzi tal-pajjiżi benefiċjarji kif rifless fil-
baġit nazzjonali tagħhom u għandhom 
iqisu l-appoġġ ipprovdut minn donaturi 
oħra. Sabiex tittieħed kunsiderazzjoni tal-
iżviluppi interni u esterni, id-dokumenti ta’ 
strateġija indikattiva multiannwali 
għandhom jiġu riveduti kif xieraq.

Or. de

Emenda 46
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-għanijiet tal-assistenza għandhom 
jiġu definiti fid-dokumenti ta’ strateġija 
indikattivi tal-pajjiż, ta’ ħafna pajjiżi 
stabbiliti mill-Kummissjoni għal perjodu 
tal-Qafas Finanzjarju Multiannwali tal-
Unjoni applikabbli fi sħubija mal-pajjiżi 
benefiċjarji, ibbażati fuq il-ħtiġijiet 
speċifiċi tagħhom u l-aġenda ta’ tkabbir. 
Id-dokumenti ta’ strateġija għandhom 
jidentifikaw l-oqsma ta’ linja ta' politika 
għall-assistenza u, mingħajr preġudizzju 
għall-prerogattivi tal-Awtorità Baġitarja, 
jistabbilixxu l-allokazzjonijiet indikattivi 
ta’ fondi għal kull qasam ta’ linja ta' 

(12) L-għanijiet tal-assistenza għandhom 
jiġu definiti fid-dokumenti ta’ strateġija 
indikattivi tal-pajjiż, ta’ ħafna pajjiżi 
stabbiliti mill-Kummissjoni għal perjodu 
tal-Qafas Finanzjarju Multiannwali tal-
Unjoni applikabbli fi sħubija mal-pajjiżi 
benefiċjarji, ibbażati fuq il-ħtiġijiet 
speċifiċi tagħhom u l-aġenda ta’ tkabbir. 
Id-dokumenti ta’ strateġija għandhom 
jidentifikaw l-oqsma ta’ linja ta' politika 
għall-assistenza u, mingħajr preġudizzju 
għall-prerogattivi tal-Awtorità Baġitarja, 
jistabbilixxu l-allokazzjonijiet indikattivi 
ta’ fondi għal kull qasam ta’ linja ta' 
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politika, imqassma għal kull sena inkulż 
stima tan-nefqa relatata mal-klima. Għandu 
jkun hemm flessibilità suffiċjenti li tilqa’ 
għall-ħtiġijiet emerġenti u li tagħti 
inċentivi għat-titjib tal-prestazzjoni. Id-
dokumenti tal-istrateġija għandhom 
jiżguraw koerenza u konsistenza mal-
isforzi tal-pajjiżi benefiċjarji kif rifless fil-
baġit nazzjonali tagħhom u għandhom 
iqisu l-appoġġ ipprovdut minn donaturi 
oħra. Sabiex tittieħed kunsiderazzjoni tal-
iżviluppi interni u esterni, id-dokumenti ta’ 
strateġija indikattiva multiannwali 
għandhom jiġu riveduti kif xieraq.

politika, imqassma għal kull sena inkulż 
stima tan-nefqa relatata mal-klima. Għandu 
jkun hemm flessibilità suffiċjenti li tilqa’ 
għall-ħtiġijiet emerġenti, tagħti inċentivi 
għat-titjib tal-prestazzjoni u għal żieda fl-
investimenti domestiċi u internazzjonali 
għall-ħolqien ta’ postijiet tax-xogħol ta’ 
kwalità għolja u għall-promozzjoni tad-
demokrazija. Id-dokumenti tal-istrateġija 
għandhom jiżguraw koerenza u 
konsistenza mal-isforzi tal-pajjiżi 
benefiċjarji kif rifless fil-baġit nazzjonali 
tagħhom u għandhom iqisu l-appoġġ 
ipprovdut minn donaturi oħra. Sabiex 
tittieħed kunsiderazzjoni tal-iżviluppi 
interni u esterni, id-dokumenti ta’ strateġija 
indikattiva multiannwali għandhom jiġu 
riveduti kif xieraq.

Or. en

Emenda 47
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Huwa fl-interess tal-Unjoni li tassisti 
pajjiżi benefiċjarji fl-isforzi tagħhom biex 
jirriformaw is-sistemi tagħhom sabiex jiġu
allinjati ma’ dawk tal-Unjoni. Peress li l-
għan ta’ dan ir-Regolament ma jistax 
jintlaħaq suffiċjentement mill-Istati 
Membri u għalhekk jista’ jintlaħaq aħjar 
fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta 
miżuri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà 
kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju ta’ 
proporzjonalità kif stabbilit f’dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 
jintlaħaq dan il-għan.

(13) Huwa fl-interess tal-Unjoni li tassisti 
pajjiżi benefiċjarji fl-isforzi tagħhom biex 
jirriformaw is-sistemi tagħhom sabiex jiġu 
avviċinati pass pass lejn dawk tal-Unjoni. 
Peress li l-għan ta’ dan ir-Regolament ma 
jistax jintlaħaq suffiċjentement mill-Istati 
Membri u għalhekk jista’ jintlaħaq aħjar 
fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta 
miżuri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà 
kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju ta’ 
proporzjonalità kif stabbilit f’dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 
jintlaħaq dan il-għan.

Or. de
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Emenda 48
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Sabiex dan ir-Regolament ikun jista’ 
jirrifletti malajr ir-riżultat tad-deċiżjonijiet 
politiċi meħuda mill-Kunsill, is-setgħa li 
jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni biex tiġi aġġornata l-lista 
tal-pajjiżi benefiċjarji fl-Anness għal dan 
ir-Regolament.

imħassar

Or. de

Emenda 49
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Filwaqt li r-Regolament (UE) Nru 
.../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
ta' … (minn hawn 'il quddiem "ir-
Regolament Implimentattiv Komuni") 
jistabbilixxi regoli u proċeduri komuni 
għall-implimentazzjoni tal-istrumenti tal-
Unjoni għal azzjoni esterna, setgħat 
delegati biex tadotta regoli aktar dettaljati 
li jistabbilixxu kundizzjonijiet uniformi 
għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, b’mod partikolari fir-
rigward ta' proċeduri u stutturi tal-
ġestjoni, għandhom ukoll jiġu konferiti 
fuq il-Kummissjoni. Tali ir-regoli 
dettaljati għandhom iqisu l-lezzjonijiet li 
ttieħdu mill-ġestjoni u l-implimentazzjoni 

(15) Ir-Regolament (UE) Nru .../... tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' … 
(minn hawn 'il quddiem "ir-Regolament 
Implimentattiv Komuni") jistabbilixxi 
regoli u proċeduri komuni għall-
implimentazzjoni tal-istrumenti tal-Unjoni 
għal azzjoni esterna.



AM\898082MT.doc PE486.211v01-0015/31 AM\

MT

tal-assistenza tal-passat ta’ qabel l-
adeżjoni u jkunu adattati għall-
evoluzzjoni tas-sitwazzjoni fil-pajjiżi 
benefiċjarji.

Or. de

Emenda 50
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-assistenza għandha tkompli tuża l-
istrutturi u l-istrumenti li ġew ipprovati 
tajbin fil-proċess ta’ qabel l-adeżjoni. It-
tranżizzjoni minn ġestjoni diretta tal-fondi 
ta' qabel l-adeżjoni mill-Kummissjoni għal 
ġestjoni deċentralizzata ddelegata lill-
pajjiżi benefiċjarji għandha tkun 
progressiva u konformi mal-kapaċitajiet 
ta’ kull pajjiż benefiċjarju.

(17) L-assistenza għandha tkompli tuża l-
istrutturi u l-istrumenti li ġew ipprovati 
tajbin fil-proċess ta’ qabel l-adeżjoni. It-
tranżizzjoni minn ġestjoni diretta tal-fondi 
ta' qabel l-adeżjoni mill-Kummissjoni għal 
ġestjoni deċentralizzata ddelegata lill-
pajjiżi benefiċjarji m’għandhiex issir mal-
ewwel u f’każ li l-kapaċitajiet jonqsu, 
għandha tiġi żviluppata b’mod digressiv.

Or. de

Emenda 51
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-kumitati stabbiliti taħt dan ir-
Regolament għandhom ikunu kompetenti 
wkoll għal atti relatati mal-
implimentazzjoni tal-Istrument preċedenti 
għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni, kif 
ukoll l-implimentazzjoni ta' għajnuna 
finanzjarja għall-komunità Turko-
Ċiprijotta.

(19) Il-kumitati stabbiliti taħt dan ir-
Regolament għandhom ikunu kompetenti 
wkoll għal atti relatati mal-
implimentazzjoni tal-Istrument preċedenti 
għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni.
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Or. it

Emenda 52
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Meta pajjiż benefiċjarju jikser il-
prinċipji li l-Unjoni hija mibnija fuqhom, 
jew ma jirrispettax l-impenji li jinsabu fil-
ftehimiet rilevanti konklużi mal-Unjoni, 
jew ma jagħmilx biżżejjed progress fir-
rigward tal-kriterji tal-adeżjoni, il-Kunsill, 
fuq proposta tal-Kummissjoni, għandu 
jkun jista’ jieħu l-miżuri xierqa biex 
jikkoreġi s-sitwazzjoni.

(20) Meta pajjiż benefiċjarju jikser il-
prinċipji li l-Unjoni hija mibnija fuqhom, 
jew ma jirrispettax l-impenji li jinsabu fil-
ftehimiet rilevanti konklużi mal-Unjoni, 
jew ma jagħmilx biżżejjed progress fir-
rigward tal-kriterji tal-adeżjoni, il-Kunsill, 
fuq proposta tal-Kummissjoni, għandu 
jieħu l-miżuri xierqa sabiex jiżgura li l-
pajjiż benefiċjarju jissodisfa l-obbligi 
assunti.

Or. it

Emenda 53
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-
Adeżjoni ('IPA') għandu l-għan li 
jappoġġja lill-pajjiżi kandidati u 
potenzjalment kandidati ('il-pajjiżi 
benefiċjarji') elenkati fl-Anness fl-
implimentazzjoni tar-riformi politiċi, 
istituzzjonali, legali, amministrattivi u 
ekonomiċi li huma meħtieġa biex 
javviċinaw lill-pajjiżi aktar lejn il-valuri 
tal-Unjoni u biex progressivament jallinjaw 
ruħhom mar-regoli, l-istandards, il-politiki 
u l-prattika tal-Unjoni bil-għan ta’ sħubija 
fl-Unjoni.

L-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-
Adeżjoni ('IPA') għandu l-għan li 
jappoġġja lill-pajjiżi kandidati elenkati fl-
Anness fl-implimentazzjoni tar-riformi 
politiċi, istituzzjonali, legali, 
amministrattivi u ekonomiċi li huma 
meħtieġa biex javviċinaw lill-pajjiżi aktar 
lejn il-valuri tal-Unjoni u biex 
progressivament jallinjaw ruħhom mar-
regoli, l-istandards, il-politiki u l-prattika 
tal-Unjoni bil-għan ta’ sħubija fl-Unjoni.
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Or. de

Emenda 54
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-
Adeżjoni ('IPA') għandu l-għan li 
jappoġġja lill-pajjiżi kandidati u 
potenzjalment kandidati ('il-pajjiżi 
benefiċjarji') elenkati fl-Anness fl-
implimentazzjoni tar-riformi politiċi, 
istituzzjonali, legali, amministrattivi u 
ekonomiċi li huma meħtieġa biex 
javviċinaw lill-pajjiżi aktar lejn il-valuri 
tal-Unjoni u biex progressivament jallinjaw 
ruħhom mar-regoli, l-istandards, il-politiki 
u l-prattika tal-Unjoni bil-għan ta’ sħubija 
fl-Unjoni.

L-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-
Adeżjoni ('IPA') għandu l-għan li 
jappoġġja lill-pajjiżi kandidati u 
potenzjalment kandidati ('il-pajjiżi 
benefiċjarji') elenkati fl-Anness fl-
implimentazzjoni tar-riformi politiċi, 
istituzzjonali, legali, amministrattivi u 
ekonomiċi li huma meħtieġa biex 
javviċinaw lill-pajjiżi aktar lejn il-valuri 
tal-Unjoni u biex progressivament jallinjaw 
ruħhom mar-regoli, l-istandards, il-politiki 
u l-prattika tal-Unjoni bil-għan ta’ sħubija 
possibbli tagħhom fl-Unjoni, sakemm juru 
li huma implimentaw b’suċċess ir-riformi 
msemmija.

Or. it

Emenda 55
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali u r-rispett imsaħħaħ lejn id-
drittijiet tal-minoranzi, il-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u n-
nondiskriminazzjoni, il-libertà tal-istampa 
kif ukoll il-promożżjoni ta' relazzjonijiet 
tajba ta’ viċinat;

ii) il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali u r-rispett imsaħħaħ lejn id-
drittijiet tal-minoranzi u d-drittijiet tal-
persuni b’diżabilità, il-protezzjoni ta’ 
gruppi vulnerabbli, il-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u n-
nondiskriminazzjoni, il-libertà tal-istampa 
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kif ukoll il-promozzjoni ta' relazzjonijiet 
tajba ta’ viċinat;

Or. en

Emenda 56
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali u r-rispett imsaħħaħ lejn id-
drittijiet tal-minoranzi, il-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u n-
nondiskriminazzjoni, il-libertà tal-istampa 
kif ukoll il-promożżjoni ta' relazzjonijiet 
tajba ta’ viċinat;

ii) il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali u r-rispett assolut lejn id-
drittijiet tal-minoranzi, il-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u n-
nondiskriminazzjoni, il-libertà tal-istampa 
kif ukoll il-promożżjoni ta' relazzjonijiet 
tajba ta’ viċinat;

Or. it

Emenda 57
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali u r-rispett imsaħħaħ lejn id-
drittijiet tal-minoranzi, il-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u n-
nondiskriminazzjoni, il-libertà tal-istampa 
kif ukoll il-promożżjoni ta' relazzjonijiet 
tajba ta’ viċinat;

ii) il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet 
fundamentali u r-rispett imsaħħaħ lejn id-
drittijiet tal-minoranzi, il-promozzjoni tal-
libertà tal-istampa kif ukoll il-promożżjoni 
ta' relazzjonijiet tajba ta’ viċinat;

Or. de
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Emenda 58
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – ittra a – sottopunt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

v) l-iżvilupp tas-soċjetà ċivili u d-djalogu 
soċjali;

v) l-iżvilupp tas-soċjetà ċivili u d-djalogu 
soċjali bejn l-organizzazzjonijiet tax-
xogħol u t-trejdjunjins;

Or. en

Emenda 59
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) tar-riformi ekonomiċi neċessarji biex 
jilqgħu għall-pressjoni kompetittiva u l-
forzi tas-suq fl-Unjoni, filwaqt li jsegwu 
miri ekonomiċi, soċjali u ambjentali;

ii) tar-riformi ekonomiċi neċessarji biex 
jilqgħu għall-pressjoni kompetittiva u l-
forzi tas-suq fl-Unjoni, filwaqt li jsegwu 
miri ekonomiċi, soċjali u ambjentali u 
jippromwovu l-ħolqien ta’ postijiet tax-
xogħol filwaqt li jqisu speċjalment l-
SMEs;

Or. en

Emenda 60
Jelko Kacin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) tat-trawwim tal-impjiegi u l-iżvilupp 
tal-kapital uman;

iii) tat-trawwim tal-impjiegi u l-iżvilupp 
tal-kapital uman permezz tal-edukazzjoni, 
programmi għal apprendistati ta’ kwalità 
għolja u permezz tal-promozzjoni tal-
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volontarjat bħala possibilità għall-akkwist 
tal-kapaċitajiet u l-esperjenzi u għat-
tisħiħ tal-koeżjoni tas-soċjetajiet;

Or. en

Emenda 61
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) tat-trawwim tal-impjiegi u l-iżvilupp 
tal-kapital uman;

iii) tat-trawwim tal-impjiegi u l-iżvilupp 
tal-kapital uman permezz ta’ politiki 
effettivi u previżjoni bbażata fuq l-
analiżijiet tas-suq tax-xogħol għal 
programmi ta’ mobilità li jiġu 
kkunsidrati;

Or. en

Emenda 62
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – ittra b – sottopunt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iv) tal-inklużjoni soċjali u ekonomika, 
b’mod partikolari tal-minoranzi u l-gruppi 
vulnerabbli;

iv) tal-inklużjoni soċjali u ekonomika, 
b’mod partikolari tal-minoranzi,

Or. de

Emenda 63
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – ittra b – sottopunt iv



AM\898082MT.doc PE486.211v01-0021/31 AM\

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iv) tal-inklużjoni soċjali u ekonomika, 
b’mod partikolari tal-minoranzi u l-gruppi 
vulnerabbli;

iv) tal-inklużjoni soċjali u ekonomika, 
b’mod partikolari tal-minoranzi u l-gruppi 
vulnerabbli inkluż il-pjattaforma Ewropea 
kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali u fora 
rilevanti oħrajn,

Or. en

Emenda 64
Jelko Kacin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – ittra b – sottopunt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iv) tal-inklużjoni soċjali u ekonomika, 
b’mod partikolari tal-minoranzi u l-gruppi 
vulnerabbli;

iv) tal-inklużjoni soċjali u ekonomika, 
b’mod partikolari tal-minoranzi u l-gruppi 
vulnerabbli u l-promozzjoni u l-
faċilitazzjoni tat-tixjiħ attiv taċ-ċittadini u 
tas-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet,

Or. en

Emenda 65
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – ittra b – sottopunt iv a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iva) il-promozzjoni ta’ edukazzjoni 
inklużiva u integrata, fejn l-enfasi jsir 
b’mod speċjali fuq il-prevenzjoni tad-
diviżjoni etnika fl-iskejjel, it-tnaqqis tad-
distakk bejn is-sessi, l-edukazzjoni f’età 
żgħira u l-prevenzjoni tal-ħruġ mill-iskola 
qabel iż-żmien u b’dan il-mod wieħed 
jimmira lejn tnaqqis fl-inugwaljanzi 
etniċi, soċjali u reġjonali,



AM\898082MT.doc PE486.211v01-0022/31 AM\

MT

Or. en

Emenda 66
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – ittra b – sottopunt iv b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ivb) sensibilizzazzjoni li tirriżulta fl-
interess ta’ edukazzjoni integrattiva u 
integrata għall-problemi li ġew stabbiliti, 
u introduzzjoni ta’ miżuri ta’ appoġġ, 
sabiex anki t-tfal żvantaġġjati jiġu 
provduti b’edukazzjoni ta’ kwalità għolja, 

Or. en

Emenda 67
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – ittra b – sottopunt iv c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ivc) it-tisħiħ tas-sistema ta’ protezzjoni 
soċjali, l-implimentazzjoni ta’ pjanijiet 
strateġiċi għall-ġlieda kontra l-faqar u l-
promozzjoni ta’ miżuri politiċi soċjali għal 
persuni b’diżabilità, ir-Roma u persuni 
oħra li huma esklużi soċjalment, 

Or. en

Emenda 68
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – ittra b – sottopunt iv a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

va) miżuri effettivi kontra d-
diskriminazzjoni, speċjalment l-
implimentazzjoni ta’ strateġiji għall-
integrazzjoni tar-Roma. 

Or. en

Emenda 69
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – sottoparagrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Progress fl-oqsma tad-demokrazija, l-istat 
tad-dritt, ir-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem u l-libertajiet fundamentali, is-
sistema tal-ġustizzja u l-livell tal-kapaċità 
amministrattiva;

Progress fl-oqsma tad-demokrazija, l-istat 
tad-dritt, ir-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem u l-libertajiet fundamentali, il-
protezzjoni tad-drittijiet tal-minoranzi u 
tal-gruppi vulnerabbli, is-sistema tal-
gustizzja u l-livell tal-kapaċità 
amministrattiva u l-promozzjoni tas-
soċjetà ċivili;

Or. en

Emenda 70
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – sottoparagrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Progress fl-oqsma tad-demokrazija, l-istat 
tad-dritt, ir-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem u l-libertajiet fundamentali, is-
sistema tal-ġustizzja u l-livell tal-kapaċità 
amministrattiva;

Progress fl-oqsma tad-demokrazija, l-istat 
tad-dritt, ir-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem u l-libertajiet fundamentali, is-
sistema tal-ġustizzja u l-livell tal-kapaċità 
amministrattiva u l-kwalità tad-djalogu 
ċivili u tad-djalogu soċjali bejn l-
organizzazzjonijiet tax-xogħol u t-
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trejdjunjins,

Or. en

Emenda 71
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – sottoparagrafu 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Progress fir-riforma ekonomika, is-
solidità u l-effettività tal-istrateġiji ta' 
żvilupp soċjali u ekonomiku, progress lejn
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
inkluż permezz tal-investimenti pubbliċi 
appoġġjati mill-IPA; 

– Progress fir-riforma 
soċjoekonomika, is-solidità u l-effettività 
tal-istrateġiji ta' żvilupp soċjali u 
ekonomiku, progress lejn tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv u l-
ħolqien ta’ sistema ta’ kwalità għolja ta’ 
edukazzjoni ġenerali u professjonali u 
postijiet tax-xogħol ta’ kwalità għolja, 
inkluż permezz tal-investimenti pubbliċi 
appoġġjati mill-IPA; 

Or. en

Emenda 72
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – sottoparagrafu 1 – inċiż 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-kooperazzjoni mal-UE u speċjalment 
mal-Frontex għall-ġlieda kontra l-
immigrazzjoni illegali fl-UE;

Or. de

Emenda 73
Marije Cornelissen
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Id-dokumenti ta’ strateġija jispeċifikaw 
it-taħlita xierqa ta’ oqsma ta’ politika 
msemmija fl-Artikolu 3 li se jirċievu 
assistenza finanzjarja taħt dan ir-
Regolament li jirriflettu l-ħtiġijiet u l-
prijoritajiet, b’mod konformi mal-għanijiet 
imsemmija fl-Artikolu 2, il-Qafas 
Strateġiku Komuni tal-IPA msemmi fl-
Artikolu 5, u b’mod konsistenti mal-
istrateġiji nazzjonali, kif xieraq.

(2) Id-dokumenti ta’ strateġija jispeċifikaw 
it-taħlita xierqa ta’ oqsma ta’ politika 
msemmija fl-Artikolu 3 li se jirċievu 
assistenza finanzjarja taħt dan ir-
Regolament li jirriflettu l-ħtiġijiet u l-
prijoritajiet, b’mod konformi mal-għanijiet 
imsemmija fl-Artikolu 2, il-Qafas 
Strateġiku Komuni tal-IPA msemmi fl-
Artikolu 5, u b’mod konsistenti mal-
istrateġiji nazzjonali, kif xieraq. Id-
dokumenti ta’ strateġija għandhom 
jinkludu wkoll miri speċifiċi għal kull 
pajjiż għal kull għan tal-Istrateġija 
Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv.

Or. en

Emenda 74
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-assistenza tal-Unjoni taħt dan ir-
Regolament tiġi implimentata permezz ta' 
programmi u miżuri kif imsemmi fl-
Artikoli 2 u 3 tar-Regolament ta’ 
Implimentazzjoni Komuni u skont regoli 
speċifiċi li jistabbilixxi kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament, b’mod partikolari rigward 
il-ġestjoni tal-istrutturi u l-proċeduri, li l-
Kummissjoni tadotta skont l-Artikoli 10 u 
11 tar-Regolament preżenti. L-
implimentazzjoni bħala regola ġenerali, 
tieħu l-forma ta’ programmi annwali jew 
multiannwali, għal pajjiż speċifiku jew 
għal għadd ta' pajjiżi stabbiliti skont 

L-assistenza tal-Unjoni taħt dan ir-
Regolament tiġi implimentata permezz ta' 
programmi u miżuri kif imsemmi fl-
Artikoli 2 u 3 tar-Regolament ta’ 
Implimentazzjoni Komuni. L-
implimentazzjoni bħala regola ġenerali, 
tieħu l-forma ta’ programmi annwali jew 
multiannwali, għal pajjiż speċifiku jew 
għal għadd ta' pajjiżi stabbiliti skont 
dokumenti ta' strateġija msemmija fl-
Artikolu 6 u mfassla mill-pajjiżi 
benefiċjarji u/jew il-Kummissjoni, kif 
xieraq.
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dokumenti ta' strateġija msemmija fl-
Artikolu 6 u mfassla mill-pajjiżi 
benefiċjarji u/jew il-Kummissjoni, kif 
xieraq.

Or. de

Emenda 75
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) F'ċirkostanzi debitament ġustifikati u 
sabiex tiżgura l-koerenza u l-effikaċja tal-
finanzjament tal-Unjoni jew biex 
trawwem il-kooperazzjoni reġjonali, il-
Kummissjoni tista' tiddeċiedi li testendi l-
eliġibilità tal-programmi u l-miżuri 
msemmija fl-Artikolu 7 lejn pajjiżi,
territorji u reġjuni li inkella ma jkunux 
eliġibbli għal finanzjament skont l-
Artikolu 1, meta l-programm jew il-
miżura li għandha tiġi implimentata hija 
ta' natura globali, reġjonali jew trans-
konfinali.

imħassar

Or. de

Emenda 76
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Delegazzjoni tas-setgħat lill-Kummissjoni imħassar
Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 11 li 
jemendaw l-Anness għal dan ir-
Regolament u jikkomplementaw ir-
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Regolament Implimentattiv Komuni 
b'regoli speċifiċi li jistabbilixxu 
kondizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Or. de

Emenda 77
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-eżerċizzju tal-poteri delegati lill-
Kummissjoni

imħassar

(1) Is-setgħa li tadotta atti delegati 
tingħata lill-Kummissjoni suġġetta għall-
kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.
(2) Id-delegazzjoni tas-setgħat tiġi 
konferita lill-Kummissjoni għall-perjodu 
ta’ validità ta’ dan ir-Regolament.
(3) Id-delegazzjoni tas-setgħat tista’ tiġi 
revokata fi kwalunkwe ħin mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-
deċiżjoni. Hija tidħol fis-seħħ l-għada tal-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
aktar tard speċifikata fiha. Dan 
m’għandux jaffettwa l-validità ta’ 
kwalunkwe atti delegati diġà fis-seħħ.
(4) Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni tinnotifika simultanjament 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
(5) Att delegat jidħol fis-seħħ biss jekk 
ebda oġġezzjoni ma tkun ġiet espressa 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 
fi żmien xahrejn (2) min-notifika ta’ dak 
l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-
perjodu, il-Parlament Ewropew u l-
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Kunsill infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
jiġi estiż b’xahrejn (2) fuq l-inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. de

Emenda 78
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet dwar sospensjoni tal-
għajnuna fi ftehimiet ta' partenarjat u 
kooperazzjoni mal-pajjiżi u r-reġjuni 
msieħba, fejn pajjiż benefiċjarju jonqos 
milli jirrispetta l-prinċipji tad-demokrazija, 
l-istat tad-dritt, id-drittijiet tal-bniedem, id-
drittijiet tal-minoranzi u l-libertajiet 
fundamentali, jew l-impenji li jinsabu fil-
ftehimiet rilevanti konklużi mal-Unjoni, 
jew fejn il-progress lejn it-twettiq tal-
kriterji tas-sħubija huwa insuffiċjenti, l-
Unjoni tistieden lill-pajjiż benefiċjarju biex 
jagħmel konsultazzjonijiet bil-ħsieb li 
tinstab soluzzjoni aċċettabbli għaż-żewġ 
partijiet, ħlief f'każijiet ta' urġenza speċjali. 
Fejn il-konsultazzjonijiet mal-pajjiż 
benefiċjarju ma jwasslux għal soluzzjoni 
aċċettabbli għaż-żewġ partijiet, jew jekk il-
konsultazzjonijiet huma rifjutati jew 
f'każijiet ta' urġenza speċjali, il-Kunsill 
jista’ jieħu miżuri xierqa skont l-
Artikolu 215(1) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li 
jistgħu jinkludu s-sospensjoni sħiħa jew 
parzjali tal-assistenza tal-Unjoni. Il-
Parlament Ewropew jiġi infurmat b'kollox 
u immedjatament bi kwalunkwe deċiżjoni 
meħuda f’dan ir-rigward.

Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet dwar sospensjoni tal-
għajnuna fi ftehimiet ta' partenarjat u 
kooperazzjoni mal-pajjiżi u r-reġjuni 
msieħba, fejn pajjiż benefiċjarju jonqos 
milli jirrispetta l-prinċipji tad-demokrazija, 
l-istat tad-dritt, id-drittijiet tal-bniedem, id-
drittijiet tal-minoranzi u l-libertajiet 
fundamentali, jew l-impenji li jinsabu fil-
ftehimiet rilevanti konklużi mal-Unjoni, 
jew fejn il-progress lejn it-twettiq tal-
kriterji tas-sħubija u fir-rigward tat-
trasparenza huwa insuffiċjenti, l-Unjoni 
tistieden lill-pajjiż benefiċjarju biex 
jagħmel konsultazzjonijiet bil-ħsieb li 
tinstab soluzzjoni aċċettabbli għaż-żewġ 
partijiet, ħlief f'każijiet ta' urġenza speċjali. 
Fejn il-konsultazzjonijiet mal-pajjiż 
benefiċjarju ma jwasslux għal soluzzjoni 
aċċettabbli għaż-żewġ partijiet, jew jekk il-
konsultazzjonijiet huma rifjutati jew 
f'każijiet ta' urġenza speċjali, il-Kunsill 
jista’ jieħu miżuri xierqa skont l-
Artikolu 215(1) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li 
jistgħu jinkludu s-sospensjoni sħiħa jew 
parzjali tal-assistenza tal-Unjoni. Il-
Parlament Ewropew jiġi infurmat b'kollox 
u immedjatament bi kwalunkwe deċiżjoni 
meħuda f’dan ir-rigward.
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Emenda 79
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-ammont ta’ referenza finanzjarju 
għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament għall-perjodu mill-2014 sal-
2020 ikun EUR 14 110 100 000 (prezzijiet 
kurrenti). Sa 3% tal-ammont finanzjarju ta' 
referenza jiġi allokat għall-programmi ta' 
koperazzjoni transkonfinali bejn pajjiżi 
benefiċjarji u Stati Membri tal-UE.

(1) L-ammont ta’ referenza finanzjarju 
għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament għall-perjodu mill-2014 sal-
2020 ikun EUR 10 000 000 000 (prezzijiet 
kurrenti). Sa 3% tal-ammont finanzjarju ta' 
referenza jiġi allokat għall-programmi ta' 
koperazzjoni transkonfinali bejn pajjiżi 
benefiċjarji u Stati Membri tal-UE.

Or. de

Emenda 80
Jutta Steinruck

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-ammont ta’ referenza finanzjarju 
għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament għall-perjodu mill-2014 sal-
2020 ikun EUR 14 110 100 000 (prezzijiet 
kurrenti). Sa 3% tal-ammont finanzjarju ta' 
referenza jiġi allokat għall-programmi ta' 
koperazzjoni transkonfinali bejn pajjiżi 
benefiċjarji u Stati Membri tal-UE.

(1) L-ammont ta’ referenza finanzjarju 
għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament għall-perjodu mill-2014 sal-
2020 ikun EUR 14 110 100 000 (prezzijiet 
kurrenti). Sa 3 % tal-ammont finanzjarju 
ta’ referenza jiġi allokat għall-programmi 
ta’ koperazzjoni transkonfinali bejn pajjiżi 
benefiċjarji u Stati Membri tal-UE, u 1.5% 
tal-qafas ta’ referenza finanzjarju huwa 
allokat għal organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u organizzazzjonijiet tas-sħab 
soċjali.

Or. en
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Emenda 81
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kif imsemmi fil-Artikolu 13, paragrafu 2 
tar-Regolament “Erasmus għal Kulħadd”, 
ammont indikattiv ta’ EUR 1 812 100 000
mill-istrumenti esterni differenti (Strument 
ta’ Kooperazzjoni fl-Iżvilupp, Strument 
Ewropew tal-Viċinat, Strument għall-
Assistenza ta’ qabel l-Adeżjoni, Strument 
tas-Sħubija u l-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp), se jkun allokat għal azzjonijiet 
ta’ mobbiltà fit-tagħlim minn u lejn pajjiżi 
mhux tal-UE u għall-kooperazzjoni u 
djalogu politiku mal-
awtoritajiet/istituzzjonijiet/organizzazzjonij
iet minn dawn il-pajjiżi. Id-
dispożizzjonijiet tar-Regolament “Erasmus 
għal Kulħadd” se japplikaw għall-użu ta’ 
dawn il-fondi.

Kif imsemmi fil-Artikolu 13, paragrafu 2 
tar-Regolament “Erasmus għal Kulħadd”, 
ammont indikattiv ta’ EUR 1 000 000 000
mill-istrumenti esterni differenti (Strument 
ta’ Kooperazzjoni fl-Iżvilupp, Strument 
Ewropew tal-Viċinat, Strument għall-
Assistenza ta’ qabel l-Adeżjoni, Strument 
tas-Sħubija u l-Fond Ewropew għall-
Iżvilupp), se jkun allokat għal azzjonijiet 
ta’ mobbiltà fit-tagħlim minn u lejn pajjiżi 
mhux tal-UE u għall-kooperazzjoni u 
djalogu politiku mal-
awtoritajiet/istituzzjonijiet/organizzazzjonij
iet minn dawn il-pajjiżi. Id-
dispożizzjonijiet tar-Regolament “Erasmus 
għal Kulħadd” se japplikaw għall-użu ta’ 
dawn il-fondi.

Or. de

Emenda 82
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Anness 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Albanija imħassar

Or. de

Emenda 83
Franz Obermayr
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Proposta għal regolament
Anness 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Il-Bosnja u Ħerzegovina imħassar

Or. de

Emenda 84
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Anness 1 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Il-Kosovo* imħassar

Or. de

Emenda 85
Franz Obermayr

Proposta għal regolament
Anness 1 – nota ta’ qiegħ il-paġna

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

*Taħt l-UNSCR 1244/1999 imħassar

Or. de


