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Emenda367
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità maniġerjali għandha, sabiex 
tiżgura t-trasparenza fis-sostenn tal-Fond, 
iżżomm lista ta’ operazzjonijiet sostnuti 
mill-Fond f’format CSV jew XML li 
għandha tkun aċċessibbli permezz ta’ 
websajt. Il-lista għandha mill-inqas tinkludi 
informazzjoni dwar l-isem tal-benefiċjarju, 
l-indirizz tiegħu u l-ammont ta’ 
finanzjament tal-Unjoni allokat kif ukoll it-
tip ta’ privazzjoni materjali indirizzata.

L-awtorità maniġerjali għandha, sabiex 
tiżgura t-trasparenza fis-sostenn tal-Fond, 
iżżomm lista ta’ operazzjonijiet sostnuti 
mill-Fond f’format CSV jew XML li 
għandha tkun aċċessibbli permezz ta’ 
websajt. Il-lista għandha mill-inqas tinkludi 
informazzjoni dwar l-isem tal-benefiċjarju, 
l-indirizz tiegħu, kif ukoll l-ammont ta’ 
finanzjament tal-Unjoni allokat.

Or. fi

Emenda 368
Verónica Lope Fontagné

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità maniġerjali għandha, sabiex 
tiżgura t-trasparenza fis-sostenn tal-Fond, 
iżżomm lista ta’ operazzjonijiet sostnuti 
mill-Fond f’format CSV jew XML li 
għandha tkun aċċessibbli permezz ta’ 
websajt. Il-lista għandha mill-inqas tinkludi 
informazzjoni dwar l-isem tal-benefiċjarju, 
l-indirizz tiegħu u l-ammont ta’ 
finanzjament tal-Unjoni allokat kif ukoll it-
tip ta’ privazzjoni materjali indirizzata.

L-awtorità maniġerjali għandha, sabiex 
tiżgura t-trasparenza fis-sostenn tal-Fond, 
iżżomm lista ta’ operazzjonijiet sostnuti 
mill-Fond, f’format CSV jew XML, li 
għandha tkun aċċessibbli permezz ta’ 
websajt, u dan il-websajt għandu jkun 
jista’ jiġi kkonsultat mill-persuni 
b’diżabilità. Il-lista għandha mill-inqas 
tinkludi informazzjoni dwar l-isem tal-
benefiċjarju, l-indirizz tiegħu u l-ammont 
ta’ finanzjament tal-Unjoni allokat kif 
ukoll it-tip ta’ privazzjoni materjali 
indirizzata.

Or. es
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Emenda 369
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul l-implimentazzjoni ta’ operazzjoni, 
il-benefiċjarji u l-organizzazzjonijiet 
imsieħba għandhom jinfurmaw lill-
pubbliku dwar is-sostenn mill-Fond billi 
jqiegħdu mill-inqas poster wieħed 
b’informazzjoni dwar l-operazzjoni (daqs 
minimu ta’ A3), inkluż dwar is-sostenn 
finanzjarju mill-Unjoni, f’post faċilment 
viżibbli għall-pubbliku, f’kull post fejn jiġi 
pprovdut l-ikel, il-prodotti u kull miżura ta’ 
sostenn, ħlief jekk dan ma jkunx possibbli 
minħabba ċ-ċirkostanzi tad-distribuzzjoni.

Matul l-implimentazzjoni ta’ operazzjoni, 
il-benefiċjarji u l-organizzazzjonijiet 
imsieħba għandhom jinfurmaw lill-
pubbliku dwar is-sostenn mill-Fond billi 
jqiegħdu mill-inqas poster wieħed 
b’informazzjoni dwar l-operazzjoni (daqs 
minimu ta’ A3), inkluż dwar is-sostenn 
finanzjarju mill-Unjoni, f’post faċilment 
viżibbli għall-pubbliku, f’kull post fejn jiġi 
pprovdut l-ikel u kull miżura ta’ sostenn, 
ħlief jekk dan ma jkunx possibbli 
minħabba ċ-ċirkostanzi tad-distribuzzjoni.

Or. fi

Emenda 370
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul l-implimentazzjoni ta’ operazzjoni, 
il-benefiċjarji u l-organizzazzjonijiet 
imsieħba għandhom jinfurmaw lill-
pubbliku dwar is-sostenn mill-Fond billi 
jqiegħdu mill-inqas poster wieħed 
b’informazzjoni dwar l-operazzjoni (daqs 
minimu ta’ A3), inkluż dwar is-sostenn 
finanzjarju mill-Unjoni, f’post faċilment 
viżibbli għall-pubbliku, f’kull post fejn jiġi 
pprovdut l-ikel, il-prodotti u kull miżura ta’ 
sostenn, ħlief jekk dan ma jkunx possibbli 
minħabba ċ-ċirkostanzi tad-distribuzzjoni.

Matul l-implimentazzjoni ta’ operazzjoni, 
il-benefiċjarji u l-organizzazzjonijiet 
imsieħba għandhom jinfurmaw lill-
pubbliku dwar is-sostenn mill-Fond billi 
jqiegħdu mill-inqas poster wieħed 
b’informazzjoni dwar l-operazzjoni (daqs 
minimu ta’ A3), inkluż dwar is-sostenn 
finanzjarju mill-Unjoni, f’post faċilment 
viżibbli għall-pubbliku, f’kull post fejn jiġi 
pprovdut l-ikel u/jew il-prodotti u kull 
miżura ta’ sostenn, ħlief jekk dan ma jkunx 
possibbli minħabba ċ-ċirkostanzi tad-
distribuzzjoni.

Or. fr
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Emenda 371
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul l-implimentazzjoni ta’ operazzjoni, 
il-benefiċjarji u l-organizzazzjonijiet 
imsieħba għandhom jinfurmaw lill-
pubbliku dwar is-sostenn mill-Fond billi 
jqiegħdu mill-inqas poster wieħed 
b’informazzjoni dwar l-operazzjoni (daqs 
minimu ta’ A3), inkluż dwar is-sostenn 
finanzjarju mill-Unjoni, f’post faċilment 
viżibbli għall-pubbliku, f’kull post fejn jiġi 
pprovdut l-ikel, il-prodotti u kull miżura ta’ 
sostenn, ħlief jekk dan ma jkunx possibbli 
minħabba ċ-ċirkostanzi tad-distribuzzjoni.

Matul l-implimentazzjoni ta’ operazzjoni, 
il-benefiċjarji u l-organizzazzjonijiet 
imsieħba għandhom jinfurmaw lill-
pubbliku dwar is-sostenn mill-Fond billi 
jqiegħdu mill-inqas poster wieħed 
b’informazzjoni dwar l-operazzjoni (daqs 
minimu ta’ A3), inkluż dwar is-sostenn 
finanzjarju mill-Unjoni, f’post faċilment 
viżibbli għall-pubbliku, f’kull post fejn jiġi 
pprovdut l-ikel u kull miżura ta’ sostenn, 
ħlief jekk dan ma jkunx possibbli 
minħabba ċ-ċirkostanzi tad-distribuzzjoni.

Or. fr

Emenda 372
Emer Costello

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul l-implimentazzjoni ta’ operazzjoni, 
il-benefiċjarji u l-organizzazzjonijiet 
imsieħba għandhom jinfurmaw lill-
pubbliku dwar is-sostenn mill-Fond billi 
jqiegħdu mill-inqas poster wieħed 
b’informazzjoni dwar l-operazzjoni (daqs 
minimu ta’ A3), inkluż dwar is-sostenn 
finanzjarju mill-Unjoni, f’post faċilment 
viżibbli għall-pubbliku, f’kull post fejn jiġi 
pprovdut l-ikel, il-prodotti u kull miżura ta’ 
sostenn, ħlief jekk dan ma jkunx possibbli 
minħabba ċ-ċirkostanzi tad-distribuzzjoni.

Matul l-implimentazzjoni ta’ operazzjoni, 
il-benefiċjarji u l-organizzazzjonijiet 
imsieħba għandhom jinfurmaw lill-
pubbliku dwar is-sostenn mill-Fond billi 
jqiegħdu mill-inqas poster wieħed 
b’informazzjoni dwar l-operazzjoni (daqs 
minimu ta’ A3), inkluż dwar is-sostenn 
finanzjarju mill-Unjoni, f’post faċilment 
viżibbli għall-pubbliku, f’kull post fejn jiġi 
pprovdut l-ikel, il-prodotti u kull miżura ta’ 
sostenn, filwaqt li jiġi żgurat li ma jiġux 
stigmatizzati r-riċevituri aħħarija u li t-
tradizzjonijiet nazzjonali jiġu rrispettati, 



PE506.148v01-00 6/83 AM\928613MT.doc

MT

ħlief jekk dan ma jkunx possibbli 
minħabba ċ-ċirkostanzi tad-distribuzzjoni.

Or. en

Emenda 373
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul l-implimentazzjoni ta’ operazzjoni, 
il-benefiċjarji u l-organizzazzjonijiet 
imsieħba għandhom jinfurmaw lill-
pubbliku dwar is-sostenn mill-Fond billi 
jqiegħdu mill-inqas poster wieħed 
b’informazzjoni dwar l-operazzjoni (daqs 
minimu ta’ A3), inkluż dwar is-sostenn 
finanzjarju mill-Unjoni, f’post faċilment 
viżibbli għall-pubbliku, f’kull post fejn jiġi 
pprovdut l-ikel, il-prodotti u kull miżura ta’ 
sostenn, ħlief jekk dan ma jkunx possibbli 
minħabba ċ-ċirkostanzi tad-distribuzzjoni.

Matul l-implimentazzjoni ta’ operazzjoni, 
il-benefiċjarji u l-organizzazzjonijiet 
imsieħba għandhom jinfurmaw lill-
pubbliku dwar is-sostenn mill-Fond billi 
jqiegħdu mill-inqas poster wieħed 
b’informazzjoni dwar l-operazzjoni (daqs 
minimu ta’ A3), inkluż dwar is-sostenn 
finanzjarju mill-Unjoni, f’post faċilment 
viżibbli għall-pubbliku, f’kull post fejn jiġi 
pprovdut l-ikel, il-prodotti u kull miżura ta’ 
sostenn, ħlief jekk dan ma jkunx possibbli 
minħabba ċ-ċirkostanzi tad-distribuzzjoni u 
b’tali mod li ma jiġux stigmatizzati r-
riċevituri aħħarija.

Or. en

Emenda 374
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul l-implimentazzjoni ta’ operazzjoni, 
il-benefiċjarji u l-organizzazzjonijiet 
imsieħba għandhom jinfurmaw lill-
pubbliku dwar is-sostenn mill-Fond billi 
jqiegħdu mill-inqas poster wieħed 
b’informazzjoni dwar l-operazzjoni (daqs 

Matul l-implimentazzjoni ta’ operazzjoni, 
il-benefiċjarji u l-organizzazzjonijiet 
imsieħba għandhom jinfurmaw lill-
pubbliku dwar is-sostenn mill-Fond billi 
jqiegħdu jew mill-inqas poster wieħed 
b’informazzjoni dwar l-operazzjoni (daqs 
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minimu ta’ A3), inkluż dwar is-sostenn 
finanzjarju mill-Unjoni, f’post faċilment 
viżibbli għall-pubbliku, f’kull post fejn jiġi 
pprovdut l-ikel, il-prodotti u kull miżura ta’ 
sostenn, ħlief jekk dan ma jkunx possibbli 
minħabba ċ-ċirkostanzi tad-distribuzzjoni.

minimu ta’ A3), inkluż dwar is-sostenn 
finanzjarju mill-Unjoni, f’post faċilment 
viżibbli għall-pubbliku, f’kull post fejn jiġi 
pprovdut l-ikel, il-prodotti u kull miżura ta’ 
sostenn jew billi jqiegħdu bandiera 
Ewropea, ħlief jekk dan ma jkunx 
possibbli minħabba ċ-ċirkostanzi tad-
distribuzzjoni.

Or. fr

Emenda 375
Frédéric Daerden

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kofinanzjament Kofinanzjament fuq bażi volontarja

Or. fr

Emenda 376
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kofinanzjament Finanzjament

Or. fr

Emenda 377
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kofinanzjament Finanzjament

Or. fr

Emenda 378
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kofinanzjament Finanzjament

Or. es

Emenda 379
Frédéric Daerden

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell tal-
programm operattiv ma għandhiex tkun 
ogħla minn 85% tan-nefqa pubblika 
eliġibbli.

1. Kull Stat Membru huwa ħieles li 
jsostnu l-azzjonijiet tal-Fond bil-għajnuna 
tal-fondi nazzjonali. Ir-rata ta’ 
kofinanzjament volontarju fil-livell tal-
programm operattiv ma għandhiex tkun 
ogħla minn 85% tan-nefqa pubblika 
eliġibbli.

Or. fr

Emenda 380
Csaba Őry

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell tal-
programm operattiv ma għandhiex tkun 
ogħla minn 85% tan-nefqa pubblika 
eliġibbli.

1. Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell tal-
programm operattiv għandha tammonta 
għal 85% tan-nefqa pubblika eliġibbli.

Or. en

Emenda 381
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell tal-
programm operattiv ma għandhiex tkun 
ogħla minn 85% tan-nefqa pubblika 
eliġibbli.

1. Ir-rata ta’ finanzjament fil-livell tal-
programm operattiv għandha tiġi 
stabbilita għal 100 % tan-nefqa pubblika
eliġibbli.

Or. fr

Emenda 382
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell tal-
programm operattiv ma għandhiex tkun 
ogħla minn 85% tan-nefqa pubblika 
eliġibbli.

1. Il-Fond għandu jiffinanzja l-
programmi operattivi għall-ammont ta’ 
100 % tan-nefqa pubblika eliġibbli.

Huwa ma għandux inaqqasx l-obbligu 
tal-Istati Membri li jistabbilixxu strateġiji 
nazzjonali li jiġġieldu kontra l-faqar. Ma 
għandux jeskludi l-possibilità li l-Istati 
Membri jipparteċipaw finanzjarjament fl-
azzjonijiet iffinanzjati mill-Fond.
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Or. fr

Emenda 383
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell tal-
programm operattiv ma għandhiex tkun 
ogħla minn 85% tan-nefqa pubblika 
eliġibbli.

1. Ir-rata ta’ kofinanzjament ordinarja fil-
livell tal-programm operattiv għandha 
tkun ta’ 85% tan-nefqa pubblika eliġibbli; 
tista’ tiżdied fiċ-ċirkostanzi deskritti fl-
Artikolu 19(1).

Or. fr

Emenda 384
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell tal-
programm operattiv ma għandhiex tkun 
ogħla minn 85% tan-nefqa pubblika 
eliġibbli.

1. Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell tal-
programm operattiv ma għandhiex tkun 
ogħla minn:

a) 60 % tan-nefqa totali
b) 85% tan-nefqa totali għall-każ fejn l-
għajnuna tingħata fi Stati Membri 
eliġibbli għal għajnuna taħt il-Faċilità 
Ewropea ta’ Stabilità Finanzjarja 
(FESF), tal-Mekkaniżmu Ewropew ta’ 
Stabilità (MES) jew tal-Fondi ta’ 
Koeżjoni.

Or. en



AM\928613MT.doc 11/83 PE506.148v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Il-Fond għandu jsostni lill-Istati Membri li fihom l-għajnuna hija l-aktar indispensabbli. Meta 
r-rata ta’ kofinanzjament tiġi adattata għal-livell ġenerali ta' prosperità (kriterji ta' koeżjoni) 
jew għall-għajnuna finanzjarja, ikun possibbli li jiġu realizzati riżorsi akbar għall-pajjiżi l-
aktar milquta mill-problema tal-privazzjoni materjali u alimentari.

Emenda 385
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell tal-
programm operattiv ma għandhiex tkun 
ogħla minn 85% tan-nefqa pubblika 
eliġibbli.

1. In-nefqa pubblika eliġibbli għandha tiġi 
ffinanzjata 100% mill-Unjoni Ewropea.

Or. es

Emenda 386
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell tal-
programm operattiv ma għandhiex tkun 
ogħla minn 85% tan-nefqa pubblika 
eliġibbli.

1. Ir-rata ta’ finanzjament fil-livell tal-
programm operattiv għandha tammonta 
għal 100 % tan-nefqa pubblika eliġibbli.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tikkonserva l-livell ta' finanzjament ta' 100% tal-programmi 
ta' għajnuna alimentari preċedenti li jkunu ġew eżegwiti f’dawn l-aħħar snin. Il-
kofinanzjament b’riżorsi ġejjin mill-Istati Membri jirriskja li jinqalgħu diffikultajiet 
finanzjarji waqt l-implimentazzjoni tal-programm.
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Emenda 387
Danuta Jazłowiecka

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Minbarra kontribuzzjoni finanzjarja, 
il-kofinanzjament mill-baġit nazzjonali 
jista’ wkoll ikopri r-riżorsi finanzjarji kif 
ukoll il-prodotti tal-ikel u l-prodotti 
assolutament meħtieġa miksuba b’mod 
indipendenti mill-organizzazzjonijiet tal-
karità li jipparteċipaw fit-twettiq tal-
programm, kif ukoll il-kontribuzzjoni 
tagħhom fis-sura ta’ dispożizzjoni ta’ 
mħażen u uffiċini. 

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-possibilità li jitqiesu, bħala kontribuzzjoni proprja, il-prodotti tal-ikel, il-prodotti 
assolutament meħtieġa kif ukoll l-imħażen u l-uffiċini magħmula disponibbli se tiffaċilita t-
twettiq tal-programm, b’mod partikolari f’perjodu ta’ kriżi, fejn ir-rata ta’ 15% ta’ 
kontribuzzjoni finanzjarja tirriskja li tkun diffiċli li tintlaħaq.

Emenda 388
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a.
Fl-ebda każ, il-benefiċjarji ma għandhom 
jikkofinanzjaw l-operazzjonijiet mill-fond 
preżenti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-organizzazzjonijiet tal-karità, bl-esklużjoni tal-benefiċjarji, għandhom ikunu jistgħu 
jipparteċipaw fil-kofinanzjament spalla ma’ spalla mal-Istati Membri, jew minn flokhom (u 
għalhekk is-sostituzzjoni tal-aġġettiv “pubblika” bil-kelma “totali”). Mill-banda l-oħra, huwa 
imperattiv li l-Istati Membri ma jkunux jistgħu jistiednu lill-benefiċjarji huma stess biex 
jipparteċipaw fil-kofinanzjament.

Emenda 389
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tadotta 
programm operattiv għandha tiffissa r-
rata ta’ kofinanzjament applikabbli għall-
programm operattiv u l-ammont massimu 
ta’ għajnuna mill-Fond.

imħassar

Or. es

Emenda 390
Frédéric Daerden

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tadotta 
programm operattiv għandha tiffissa r-rata 
ta’ kofinanzjament applikabbli għall-
programm operattiv u l-ammont massimu 
ta’ għajnuna mill-Fond.

2. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tadotta 
programm operattiv għandha tiffissa r-rata 
ta’ kofinanzjament volontarju applikabbli 
għall-programm operattiv u l-ammont 
massimu ta’ għajnuna mill-Fond.

Or. fr

Emenda 391
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort
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Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tadotta 
programm operattiv għandha tiffissa r-rata 
ta’ kofinanzjament applikabbli għall-
programm operattiv u l-ammont massimu 
ta’ għajnuna mill-Fond.

2. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tadotta 
programm operattiv għandha tiffissa l-
ammont massimu ta’ għajnuna mill-Fond.

Or. fr

Emenda 392
Csaba Őry

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-miżuri ta’ għajnuna teknika 
implementati fuq l-inizjattiva ta’, jew 
f’isem, il-Kummissjoni jistgħu jiġu 
finanzjati bir-rata ta’ 100 %.

3. Il-miżuri ta’ għajnuna teknika 
implementati fuq l-inizjattiva ta’, jew 
f’isem, il-Kummissjoni jistgħu jiġu 
finanzjati bir-rata ta’ 85 %.

Or. en

Emenda 393
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19 imħassar
Żieda fil-ħlasijiet għall-Istati Membri 
b’diffikultajiet baġitarji temporanji
1. Fuq talba ta’ Stat Membru, ħlasijiet 
interim u ħlasijiet tal-bilanċ finali jistgħu 
jiżdiedu b’10 punti perċentwali aktar mir-
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rata ta’ kofinanzjament applikabbli għall-
programm operattiv. Ir-rata miżjuda, li 
ma tistax taqbeż il-100%, għandha 
tapplika għal talbiet għall-ħlas relatat 
mal-perjodu ta’ kontabilità li fih l-Istat 
Membru jkun ippreżenta t-talba tiegħu u 
perjodi sussegwenti ta’ kontabilità li 
matulhom l-Istat Membru jkun issodisfa 
waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:
a) fejn l-Istat Membru kkonċernat ikun 
adotta l-euro, jirċievi għajnuna 
makrofinanzjarja mill-Unjoni skont ir-
Regolament (UE) Nru 407/2010
b) fejn l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx adotta l-euro, huwa jirċievi 
għajnuna finanzjarja fuq perjodu ta’ 
żmien medju skont ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 332/2002;
c) għajnuna finanzjarja ssir disponibbli 
għalih skont it-Trattat li jistabbilixxi l-
Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà.
2. Minkejja l-paragrafu 1, l-appoġġ tal-
Unjoni permezz ta’ ħlasijiet interim u 
ħlasijiet tal-bilanċ finali ma għandux 
ikun ogħla mis-sostenn pubbliku u l-
ammont massimu ta’ appoġġ mill-Fond, 
kif stabbilit fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni 
li tapprova l-programm operattiv.

Or. fi

Emenda 394
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19 imħassar
Żieda fil-ħlasijiet għall-Istati Membri 
b’diffikultajiet baġitarji temporanji
1. Fuq talba ta’ Stat Membru, ħlasijiet 
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interim u ħlasijiet tal-bilanċ finali jistgħu 
jiżdiedu b’10 punti perċentwali aktar mir-
rata ta’ kofinanzjament applikabbli għall-
programm operattiv. Ir-rata miżjuda, li 
ma tistax taqbeż il-100%, għandha 
tapplika għal talbiet għall-ħlas relatat 
mal-perjodu ta’ kontabilità li fih l-Istat 
Membru jkun ippreżenta t-talba tiegħu u 
perjodi sussegwenti ta’ kontabilità li 
matulhom l-Istat Membru jkun issodisfa 
waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) fejn l-Istat Membru kkonċernat ikun 
adotta l-euro, jirċievi għajnuna 
makrofinanzjarja mill-Unjoni skont ir-
Regolament (UE) Nru 407/2010
(b) fejn l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx adotta l-euro, huwa jirċievi 
għajnuna finanzjarja fuq perjodu ta’ 
żmien medju skont ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 332/2002;
(c) għajnuna finanzjarja ssir disponibbli 
għalih skont it-Trattat li jistabbilixxi l-
Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà.
2. Minkejja l-paragrafu 1, l-appoġġ tal-
Unjoni permezz ta’ ħlasijiet interim u 
ħlasijiet tal-bilanċ finali ma għandux 
ikun ogħla mis-sostenn pubbliku u l-
ammont massimu ta’ appoġġ mill-Fond, 
kif stabbilit fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni 
li tapprova l-programm operattiv.

Or. fr

Emenda 395
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19 imħassar
Żieda fil-ħlasijiet għall-Istati Membri 
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b’diffikultajiet baġitarji temporanji
1. Fuq talba ta’ Stat Membru, ħlasijiet 
interim u ħlasijiet tal-bilanċ finali jistgħu 
jiżdiedu b’10 punti perċentwali aktar mir-
rata ta’ kofinanzjament applikabbli għall-
programm operattiv. Ir-rata miżjuda, li 
ma tistax taqbeż il-100%, għandha 
tapplika għal talbiet għall-ħlas relatat 
mal-perjodu ta’ kontabilità li fih l-Istat 
Membru jkun ippreżenta t-talba tiegħu u 
perjodi sussegwenti ta’ kontabilità li 
matulhom l-Istat Membru jkun issodisfa 
waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) fejn l-Istat Membru kkonċernat ikun 
adotta l-euro, jirċievi għajnuna 
makrofinanzjarja mill-Unjoni skont ir-
Regolament (UE) Nru 407/2010
(b) fejn l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx adotta l-euro, huwa jirċievi 
għajnuna finanzjarja fuq perjodu ta’ 
żmien medju skont ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 332/2002;
(c) għajnuna finanzjarja ssir disponibbli 
għalih skont it-Trattat li jistabbilixxi l-
Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà.
2. Minkejja l-paragrafu 1, l-appoġġ tal-
Unjoni permezz ta’ ħlasijiet interim u 
ħlasijiet tal-bilanċ finali ma għandux 
ikun ogħla mis-sostenn pubbliku u l-
ammont massimu ta’ appoġġ mill-Fond, 
kif stabbilit fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni 
li tapprova l-programm operattiv.

Or. es

Emenda 396
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq talba ta’ Stat Membru, ħlasijiet 
interim u ħlasijiet tal-bilanċ finali jistgħu 
jiżdiedu b’10 punti perċentwali aktar mir-
rata ta’ kofinanzjament applikabbli għall-
programm operattiv. Ir-rata miżjuda, li 
ma tistax taqbeż il-100%, għandha 
tapplika għal talbiet għall-ħlas relatat 
mal-perjodu ta’ kontabilità li fih l-Istat 
Membru jkun ippreżenta t-talba tiegħu u 
perjodi sussegwenti ta’ kontabilità li 
matulhom l-Istat Membru jkun issodisfa 
waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

imħassar

a) fejn l-Istat Membru kkonċernat ikun 
adotta l-euro, jirċievi għajnuna 
makrofinanzjarja mill-Unjoni skont ir-
Regolament (UE) Nru 407/2010
b) fejn l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx adotta l-euro, huwa jirċievi 
għajnuna finanzjarja fuq perjodu ta’ 
żmien medju skont ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 332/2002;
c) għajnuna finanzjarja ssir disponibbli 
għalih skont it-Trattat li jistabbilixxi l-
Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà.

Or. es

Emenda 397
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq talba ta’ Stat Membru, ħlasijiet 
interim u ħlasijiet tal-bilanċ finali jistgħu 
jiżdiedu b’10 punti perċentwali aktar mir-
rata ta’ kofinanzjament applikabbli għall-
programm operattiv. Ir-rata miżjuda, li ma 
tistax taqbeż il-100%, għandha tapplika 
għal talbiet għall-ħlas relatat mal-perjodu 

1. Fuq talba ta’ Stat Membru, ħlasijiet 
interim u ħlasijiet tal-bilanċ finali jistgħu 
jiżdiedu b’10 punti perċentwali jew bi 15-il 
punt perċentwali aktar mir-rata ta’ 
kofinanzjament applikabbli għall-
programm operattiv. Ir-rata miżjuda 
għandha tapplika għal talbiet għall-ħlas 
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ta’ kontabilità li fih l-Istat Membru jkun 
ippreżenta t-talba tiegħu u perjodi 
sussegwenti ta’ kontabilità li matulhom l-
Istat Membru jkun issodisfa waħda mill-
kundizzjonijiet li ġejjin:

relatat mal-perjodu ta’ kontabilità li fih l-
Istat Membru jkun ippreżenta t-talba tiegħu 
u perjodi sussegwenti ta’ kontabilità li 
matulhom l-Istat Membru jkun issodisfa 
waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

Or. pt

Emenda 398
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. 
L-Istati Membri li jissodisfaw waħda mill-
kundizzjonijiet imsemmija fil-punti a u b 
jistgħu jibbenefikaw minn rata ta’ 
kofinanzjament tal-programm operattiv sa 
95%; l-Istati Membri li jissodisfaw iż-żewġ 
kundizzjonijiet jistgħu jibbenefikaw minn 
rata ta’ kofinanzjament tal-programm 
operattiv ta’ 100% tat-total tan-nefqa 
eliġibbli.

Or. pt

Emenda 399
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) fejn l-Istat Membru kkonċernat ikun 
adotta l-euro, jirċievi għajnuna 
makrofinanzjarja mill-Unjoni skont ir-
Regolament (UE) Nru 407/2010

imħassar

Or. es
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Emenda 400
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fejn l-Istat Membru kkonċernat ikun 
adotta l-euro, jirċievi għajnuna 
makrofinanzjarja mill-Unjoni skont ir-
Regolament (UE) Nru 407/2010;

a) fejn l-Istat Membru kkonċernat isofri 
rata ta’ qgħad li taqbeż l-10%;

Or. pt

Emenda 401
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fejn l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx adotta l-euro, huwa jirċievi għajnuna 
finanzjarja fuq perjodu ta’ żmien medju 
skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 332/2002;

imħassar

Or. es

Emenda 402
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) fejn l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx adotta l-euro, huwa jirċievi 
għajnuna finanzjarja fuq perjodu ta’ 

b) fejn l-Istat Membru kkonċernat isofri 
rata ta’ faqar u/jew ta' esklużjoni soċjali li 
taqbeż l-20%;
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żmien medju skont ir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 332/2002;

Or. pt

Emenda 403
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għajnuna finanzjarja ssir disponibbli 
għalih skont it-Trattat li jistabbilixxi l-
Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà.

imħassar

Or. pt

Emenda 404
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għajnuna finanzjarja ssir disponibbli 
għalih skont it-Trattat li jistabbilixxi l-
Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà.

imħassar

Or. es

Emenda 405
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Minkejja l-paragrafu 1, l-appoġġ tal- imħassar
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Unjoni permezz ta’ ħlasijiet interim u 
ħlasijiet tal-bilanċ finali ma għandux 
ikun ogħla mis-sostenn pubbliku u l-
ammont massimu ta’ appoġġ mill-Fond, 
kif stabbilit fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni 
li tapprova l-programm operattiv.

Or. es

Emenda 406
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Minkejja l-paragrafu 1, l-appoġġ tal-
Unjoni permezz ta’ ħlasijiet interim u 
ħlasijiet tal-bilanċ finali ma għandux ikun 
ogħla mis-sostenn pubbliku u l-ammont 
massimu ta’ appoġġ mill-Fond, kif stabbilit 
fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tapprova 
l-programm operattiv.

2. Minkejja l-paragrafu 1, l-appoġġ tal-
Unjoni permezz ta’ ħlasijiet interim u 
ħlasijiet tal-bilanċ finali ma għandux ikun 
ogħla mis-sostenn pubbliku u/jew privat u 
l-ammont massimu ta’ appoġġ mill-Fond, 
kif stabbilit fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni 
li tapprova l-programm operattiv.

Or. en

Emenda 407
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ikel u l-prodotti għall-persuni jew għat-
tfal mingħajr akkomodazzjoni jistgħu 
jinxtraw mill-organizzazzjonijiet imsieħba 
nfushom.

Il-prodotti tal-ikel jistgħu jinxtraw mill-
organizzazzjonijiet imsieħba nfushom.

Or. fi
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Emenda 408
Frédéric Daerden

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ikel u l-prodotti għall-persuni jew għat-
tfal mingħajr akkomodazzjoni jistgħu 
jinxtraw mill-organizzazzjonijiet imsieħba 
nfushom.

L-ikel u l-prodotti għar-riċevituri aħħarija
jistgħu jinxtraw mill-organizzazzjonijiet 
imsieħba nfushom.

Or. fr

Emenda 409
Csaba Őry

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ikel u l-prodotti għall-persuni jew għat-
tfal mingħajr akkomodazzjoni jistgħu 
jinxtraw mill-organizzazzjonijiet imsieħba 
nfushom.

L-ikel u l-prodotti għall-persuni vittmi tal-
faqar jistgħu jinxtraw mill-
organizzazzjonijiet imsieħba nfushom.

Or. en

Emenda 410
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ikel u l-prodotti għall-persuni jew għat-
tfal mingħajr akkomodazzjoni jistgħu 
jinxtraw mill-organizzazzjonijiet imsieħba 
nfushom.

L-ikel u l-prodotti għad-destinatarji 
aħħarija jistgħu jinxtraw mill-
organizzazzjonijiet imsieħba nfushom.

Or. pt
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Emenda 411
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ikel u l-prodotti għall-persuni jew għat-
tfal mingħajr akkomodazzjoni jistgħu 
jinxtraw mill-organizzazzjonijiet imsieħba 
nfushom.

L-ikel u l-prodotti għall-użu personali tar-
riċevituri aħħarija jistgħu jinxtraw mill-
organizzazzjonijiet imsieħba nfushom.

Or. fr

Emenda 412
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ikel u l-prodotti għall-persuni jew għat-
tfal mingħajr akkomodazzjoni jistgħu 
jinxtraw mill-organizzazzjonijiet imsieħba 
nfushom.

Il-prodotti tal-ikel għall-persuni fil-bżonn
jistgħu jinxtraw mill-organizzazzjonijiet 
imsieħba nfushom.

Or. fr

Emenda 413
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ikel u l-prodotti għall-persuni jew għat-
tfal mingħajr akkomodazzjoni jistgħu 
jinxtraw mill-organizzazzjonijiet imsieħba 
nfushom.

L-ikel u l-prodotti għall-użu personali tar-
riċevituri aħħarija, kif ukoll it-tagħmir 
meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-miżuri 
msemmija fl-Artikolu 4(2a), jistgħu 
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jinxtraw mill-organizzazzjonijiet imsieħba 
nfushom.

Or. en

Emenda 414
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ikel u l-prodotti għall-persuni jew għat-
tfal mingħajr akkomodazzjoni jistgħu 
jinxtraw mill-organizzazzjonijiet imsieħba 
nfushom.

L-ikel u l-prodotti għall-persuni l-aktar fil-
bżonn jistgħu jinxtraw mill-
organizzazzjonijiet imsieħba nfushom.

Or. es

Emenda 415
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ikel u l-prodotti għall-persuni jew għat-
tfal mingħajr akkomodazzjoni jistgħu 
jinxtraw mill-organizzazzjonijiet imsieħba 
nfushom.

L-ikel u l-prodotti għall-użu personali tal-
persuni l-aktar fil-bonn jistgħu jinxtraw 
mill-organizzazzjonijiet imsieħba nfushom.

Or. fr

Emenda 416
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ikel u l-prodotti għall-persuni jew għat-
tfal mingħajr akkomodazzjoni jistgħu 
jinxtraw mill-organizzazzjonijiet imsieħba 
nfushom.

L-ikel u l-prodotti għar-riċevituri aħħarija 
tal-Fond jistgħu jinxtraw mill-
organizzazzjonijiet imsieħba nfushom.

Or. fr

Emenda 417
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistgħu jinxtraw ukoll minn korp pubbliku 
u jsiru disponibbli bla ħlas mill-
organizzazzjonijiet imsieħba. F’dak il-każ, 
l-ikel jista’ jinkiseb mill-użu, l-ipproċessar, 
jew il-bejgħ ta’ prodotti fl-istokkijiet ta’ 
intervent li jkunu saru disponibbli skont l-
Artikolu 15 tar-Regolament(UE) Nru 
[OSK] sakemm din tkun l-għażla l-iktar 
favorevoli mil-lat ekonomiku u ma 
ddewwimx bla bżonn it-twassil tal-prodotti 
tal-ikel lill-organizzazzjonijiet imsieħba. 
Kull ammont dderivat minn tranżazzjoni 
fir-rigward ta’ dawk l-istokkijiet għandu 
jintuża għall-benefiċċju tal-persuni l-iktar 
fil-bżonn, u m’għandux jiġi applikat biex 
inaqqas l-obbligu tal-Istati Membri, 
previst fl-Artikolu 18 ta' dan ir-
Regolament, biex jikkofinanzja l-
programm.

Jistgħu jinxtraw ukoll minn korp pubbliku 
u jsiru disponibbli bla ħlas mill-
organizzazzjonijiet imsieħba. F’dak il-każ, 
l-ikel jista’ jinkiseb mill-użu, l-ipproċessar, 
jew il-bejgħ ta’ prodotti fl-istokkijiet ta’ 
intervent li jkunu saru disponibbli skont l-
Artikolu 15 tar-Regolament(UE) Nru 
[OSK] sakemm din tkun l-għażla l-iktar 
favorevoli mil-lat ekonomiku u ma 
ddewwimx bla bżonn it-twassil tal-prodotti 
tal-ikel lill-organizzazzjonijiet imsieħba. 
Kull ammont idderivat minn tranżazzjoni 
fir-rigward ta’ dawk l-istokkijiet għandu 
jintuża għall-benefiċċju tal-persuni l-iktar 
fil-bżonn, b’żieda mal-Fond. M’għandux 
jiġi applikat biex inaqqas il-baġits allokati 
mill-Fond lill-Istati Membri.

Or. fr

Emenda 418
Sylvie Guillaume
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Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistgħu jinxtraw ukoll minn korp pubbliku 
u jsiru disponibbli bla ħlas mill-
organizzazzjonijiet imsieħba. F’dak il-każ, 
l-ikel jista’ jinkiseb mill-użu, l-ipproċessar, 
jew il-bejgħ ta’ prodotti fl-istokkijiet ta’ 
intervent li jkunu saru disponibbli skont l-
Artikolu 15 tar-Regolament(UE) Nru 
[OSK] sakemm din tkun l-għażla l-iktar 
favorevoli mil-lat ekonomiku u ma 
ddewwimx bla bżonn it-twassil tal-prodotti 
tal-ikel lill-organizzazzjonijiet imsieħba. 
Kull ammont dderivat minn tranżazzjoni 
fir-rigward ta’ dawk l-istokkijiet għandu 
jintuża għall-benefiċċju tal-persuni l-iktar
fil-bżonn, u m’għandux jiġi applikat biex 
inaqqas l-obbligu tal-Istati Membri, previst 
fl-Artikolu 18 ta' dan ir-Regolament, biex 
jikkofinanzja l-programm.

Jistgħu jinxtraw ukoll minn korp pubbliku 
u jsiru disponibbli bla ħlas mill-
organizzazzjonijiet imsieħba. F’dak il-każ,
l-ikel jista’ jinkiseb mill-użu, l-ipproċessar, 
jew il-bejgħ ta’ prodotti fl-istokkijiet ta’ 
intervent li jkunu saru disponibbli skont l-
Artikolu 15 tar-Regolament(UE) Nru 
[OSK] sakemm din tkun l-għażla l-iktar 
favorevoli mil-lat ekonomiku u ma 
ddewwimx bla bżonn it-twassil tal-prodotti 
tal-ikel lill-organizzazzjonijiet imsieħba. 
Kull ammont idderivat minn tranżazzjoni 
fir-rigward ta’ dawk l-istokkijiet għandu 
jintuża għall-benefiċċju tal-persuni fil-
bżonn, u m’għandux jiġi applikat biex 
inaqqas l-obbligu tal-Istati Membri, previst 
fl-Artikolu 18 ta' dan ir-Regolament, li
jikkofinanzjaw il-programm.

Or. fr

Emenda 419
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistgħu jinxtraw ukoll minn korp pubbliku 
u jsiru disponibbli bla ħlas mill-
organizzazzjonijiet imsieħba. F’dak il-każ, 
l-ikel jista’ jinkiseb mill-użu, l-ipproċessar, 
jew il-bejgħ ta’ prodotti fl-istokkijiet ta’ 
intervent li jkunu saru disponibbli skont l-
Artikolu 15 tar-Regolament(UE) Nru 
[OSK] sakemm din tkun l-għażla l-iktar 
favorevoli mil-lat ekonomiku u ma 
ddewwimx bla bżonn it-twassil tal-prodotti 
tal-ikel lill-organizzazzjonijiet imsieħba. 
Kull ammont dderivat minn tranżazzjoni 

Jistgħu jinxtraw ukoll minn korp pubbliku 
u jsiru disponibbli bla ħlas mill-
organizzazzjonijiet imsieħba. F’dak il-każ, 
l-ikel jista’ jinkiseb mill-użu, l-ipproċessar, 
jew il-bejgħ ta’ prodotti fl-istokkijiet ta’ 
intervent li jkunu saru disponibbli skont l-
Artikolu 15 tar-Regolament(UE) Nru 
[OSK] sakemm din tkun l-għażla l-iktar 
favorevoli mil-lat ekonomiku u ma 
ddewwimx bla bżonn it-twassil tal-prodotti 
tal-ikel lill-organizzazzjonijiet imsieħba. 
Kull ammont idderivat minn tranżazzjoni 
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fir-rigward ta’ dawk l-istokkijiet għandu 
jintuża għall-benefiċċju tal-persuni l-iktar 
fil-bżonn, u m’għandux jiġi applikat biex 
inaqqas l-obbligu tal-Istati Membri, previst 
fl-Artikolu 18 ta' dan ir-Regolament, biex 
jikkofinanzja l-programm.

fir-rigward ta’ dawk l-istokkijiet għandu 
jintuża għall-benefiċċju tal-persuni l-iktar 
fil-bżonn, u m’għandux jiġi applikat biex 
inaqqas l-obbligu tal-Istati Membri, previst 
fl-Artikolu 18 ta' dan ir-Regolament, li
jikkofinanzjaw il-programm jew li 
jiggarantixxu l-kofinanzjament minn 
atturi privati jew organizzazzjonijiet tal-
karità minbarra l-benefiċjarji.

Or. en

Emenda 420
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistgħu jinxtraw ukoll minn korp pubbliku 
u jsiru disponibbli bla ħlas mill-
organizzazzjonijiet imsieħba. F’dak il-każ, 
l-ikel jista’ jinkiseb mill-użu, l-ipproċessar, 
jew il-bejgħ ta’ prodotti fl-istokkijiet ta’ 
intervent li jkunu saru disponibbli skont l-
Artikolu 15 tar-Regolament(UE) Nru 
[OSK] sakemm din tkun l-għażla l-iktar 
favorevoli mil-lat ekonomiku u ma 
ddewwimx bla bażonn it-twassil tal-
prodotti tal-ikel lill-organizzazzjonijiet 
imsieħba. Kull ammont dderivat minn 
tranżazzjoni fir-rigward ta’ dawk l-
istokkijiet għandu jintuża għall-benefiċċju 
tal-persuni l-iktar fil-bżonn, u m’għandux 
jiġi applikat biex inaqqas l-obbligu tal-
Istati Membri, previst fl-Artikolu 18 ta' 
dan ir-Regolament, biex jikkofinanzja l-
programm.

Jistgħu jinxtraw ukoll minn korp pubbliku 
u jsiru disponibbli bla ħlas mill-
organizzazzjonijiet imsieħba. F’dak il-każ, 
l-ikel jista’ jinkiseb mill-użu, l-ipproċessar, 
jew il-bejgħ ta’ prodotti fl-istokkijiet ta’ 
intervent li jkunu saru disponibbli skont l-
Artikolu 15 tar-Regolament(UE) Nru 
[OSK] sakemm din tkun l-għażla l-iktar 
favorevoli mil-lat ekonomiku u ma 
ddewwimx bla bażonn it-twassil tal-
prodotti tal-ikel lill-organizzazzjonijiet 
imsieħba. Kull ammont idderivat minn 
tranżazzjoni fir-rigward ta’ dawk l-
istokkijiet għandu jintuża għall-benefiċċju 
tal-persuni l-iktar fil-bżonn, b’żieda mar-
riżorsi tal-Fond u mingħajr ma l-ispejjeż 
operattivi jitnaqqsu mill-
approprjazzjonijiet allokati.

Or. es

Emenda 421
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
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Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistgħu jinxtraw ukoll minn korp pubbliku 
u jsiru disponibbli bla ħlas mill-
organizzazzjonijiet imsieħba. F’dak il-każ, 
l-ikel jista’ jinkiseb mill-użu, l-ipproċessar, 
jew il-bejgħ ta’ prodotti fl-istokkijiet ta’ 
intervent li jkunu saru disponibbli skont l-
Artikolu 15 tar-Regolament(UE) Nru 
[OSK] sakemm din tkun l-għażla l-iktar 
favorevoli mil-lat ekonomiku u ma 
ddewwimx bla bżonn it-twassil tal-prodotti 
tal-ikel lill-organizzazzjonijiet imsieħba. 
Kull ammont dderivat minn tranżazzjoni 
fir-rigward ta’ dawk l-istokkijiet għandu 
jintuża għall-benefiċċju tal-persuni l-iktar 
fil-bżonn, u m’għandux jiġi applikat biex 
inaqqas l-obbligu tal-Istati Membri, previst 
fl-Artikolu 18 ta' dan ir-Regolament, biex 
jikkofinanzja l-programm.

Jistgħu jinxtraw ukoll minn korp pubbliku 
u jsiru disponibbli bla ħlas mill-
organizzazzjonijiet imsieħba. F’dak il-każ, 
l-ikel jista’ jinkiseb mill-użu, l-ipproċessar, 
jew il-bejgħ ta’ prodotti fl-istokkijiet ta’ 
intervent li jkunu saru disponibbli skont l-
Artikolu 15 tar-Regolament(UE) Nru 
[OSK] sakemm din tkun l-għażla l-iktar 
favorevoli mil-lat ekonomiku u ma 
ddewwimx bla bżonn it-twassil tal-prodotti 
tal-ikel lill-organizzazzjonijiet imsieħba. 
Kull ammont idderivat minn tranżazzjoni 
fir-rigward ta’ dawk l-istokkijiet għandu 
jintuża għall-benefiċċju tal-persuni l-iktar 
fil-bżonn, u m’għandux jiġi applikat biex 
inaqqas l-obbligu tal-Istati Membri, previst 
fl-Artikolu 18 ta' dan ir-Regolament, li
jikkofinanzjaw il-programm u għandu jiġi 
b'żieda mal-Fond.

Or. fr

Emenda 422
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Dik l-għajnuna materjali għandha 
titqassam b’xejn lill-persuni l-aktar fil-
bżonn.

4. Dik l-għajnuna alimentari għandha 
titqassam b’xejn lill-persuni l-aktar fil-
bżonn.

Or. fi
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Emenda 423
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Dik l-għajnuna materjali għandha 
titqassam b’xejn lill-persuni l-aktar fil-
bżonn.

4. Dik l-għajnuna materjali għandha 
titqassam b’xejn lill-persuni fil-bżonn.

Or. fr

Emenda 424
Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Dik l-għajnuna materjali għandha 
titqassam b’xejn lill-persuni l-aktar fil-
bżonn.

4. L-għajnuna alimentari u materjali 
għandha titqassam b’xejn lill-persuni l-
aktar fil-bżonn, mingħajr eċċezzjoni.

Or. en

Emenda 425
Emer Costello

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Dik l-għajnuna materjali għandha 
titqassam b’xejn lill-persuni l-aktar fil-
bżonn.

4. L-għajnuna alimentari u materjali,
bħala regola ġenerali, għandha titqassam 
b’xejn lill-persuni l-aktar fil-bżonn. Jekk 
ikun previst fil-qafas tal-programm 
operattiv, l-organizzazzjonijiet imsieħba 
jistgħu jitolbu lir-riċevituri aħħarija li 
jħallsu parteċipazzjoni simbolika fl-
iskambju tal-affarijiet tal-ikel jew prodotti 
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fornuti.

Or. en

Emenda 426
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Dik l-għajnuna materjali għandha 
titqassam b’xejn lill-persuni l-aktar fil-
bżonn.

4. Dik l-għajnuna alimentari u/jew
materjali għandha ġeneralment titqassam 
b’xejn lill-persuni l-aktar fil-bżonn. Meta 
din l-għajnuna alimentari u/jew materjali 
fornuta lill-persuni l-aktar fil-bżonn 
timmira wkoll għal objettivi ta’ 
integrazzjoni jew ta’ rijabilitazzjoni 
soċjali, jista’ jintalab mir-riċevituri 
aħħarija prezz simboliku li m’għandux 
jaqbeż l-10% tal-prezz tas-suq.

Or. fr

Emenda 427
Rachida Dati

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Operazzjoni appoġġjata mill-Fond ma 
għandhiex tirċievi appoġġ minn strument 
ieħor tal-Unjoni.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Fond Ewropew għall-Għajnuna għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn jestendi l-kompiti li 
għandhom jitwettqu mill-organizzazzjonijiet imsieħba. Għalhekk, jixraq li jiġi żgurat li dawn 
ikunu jistgħu jibbenefikaw minn massimu ta’ flessibilità massima fl-iffinanzjar tagħhom. 
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Emenda 428
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Operazzjoni appoġġjata mill-Fond ma 
għandhiex tirċievi appoġġ minn strument 
ieħor tal-Unjoni.

5. Operazzjoni appoġġjata mill-Fond ma 
għandhiex tirċievi appoġġ minn strument 
ieħor tal-Unjoni. Il-benefiċjarji għandu 
jkollhom, madankollu, il-possibilità li 
jutilizzaw b’mod effikaċi u ottimu l-fondi 
Ewropej bħalma hu l-FSE biex jibdew 
azzjonijiet kumplementari li jkollhom il-
għan li jtaffu l-faqar u jiffavorixxu l-
inklużjoni soċjali, filwaqt li jevitaw l-
iffinanzjar doppju. 

Or. en

Emenda 429
Csaba Őry

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) rimborż abbażi ta’ spejjeż għal kull 
unità;

imħassar

Or. en

Emenda 430
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) somom f’daqqa li ma jaqbżux l-
EUR 100 000 ta’ sostenn pubbliku;

(c) somom f’daqqa li ma jaqbżux il-
EUR 100 000 ta’ sostenn pubbliku fis-sura 
ta’ prefinanzjament meta jkun qed jiġi 
ffirmat il-kuntratt;

Or. en

Emenda 431
Csaba Őry

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) finanzjament b’rata fissa, iddeterminat 
permezz tal-applikazzjoni ta’ perċentwali 
għal kategoriji ta’ spejjeż waħda jew 
aktar.

imħassar

Or. en

Emenda 432
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) finanzjament b’rata fissa, iddeterminat 
permezz tal-applikazzjoni ta’ perċentwali 
għal kategoriji ta’ spejjeż waħda jew aktar.

(d) finanzjament b’rata fissa, iddeterminat 
permezz tal-applikazzjoni ta’ perċentwali 
għal kategorija waħda jew aktar ta’ spejjeż 
definiti fis-sura ta’ prefinanzjament meta 
jkun qed jiġi ffirmat il-kuntratt..

Or. en
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Emenda 433
Csaba Őry

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għażliet imsemmija fil-paragrafu 1 
jistgħu jiġu kkombinati biss fejn kull 
waħda tiġi applikata għal kategoriji 
differenti ta’ spejjeż jew fejn dawn 
jintużaw għal fażijiet suċċessivi ta’ 
operazzjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 434
Csaba Őry

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-ammonti msemmija fil-
paragrafu 1(b), (c) u (d) għandhom jiġu 
stabbiliti abbażi ta’:

imħassar

(a) metodu ta’ kalkolu ġust, ekwu u 
verifikabbli bbażat fuq wieħed minn dawn 
li ġejjin:
(i) dejta statistika jew informazzjoni 
oġġettiva oħra; ou
(ii) id-dejta storika vverifikata ta’ 
benefiċjarji individwali jew l-applikazzjoni 
tal-prattiki ta’ kontabilità tal-ispejjeż tas-
soltu tagħhom;
(b) il-metodi u l-ispejjeż korrispondenti 
għal kull unità, somom f’daqqa u 
finanzjament b’rata fissa applikati taħt 
skemi għall-għotjiet iffinanzjati 
kompletament mill-Istat Membru 
kkonċernat għal tip simili ta’ operazzjoni 
u benefiċjarju;
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(c) rati stabbiliti minn dan ir-Regolament;
(d) fuq bażi ta’ każ b’każ b’referenza għal 
abbozz ta’ baġit miftiehem ex ante mill-
awtorità maniġerjali, fejn l-appoġġ 
pubbliku ma jaqbiżx l-EUR 100 000.

Or. en

Emenda 435
Csaba Őry

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ammonti kkalkulati fil-formoli 
msemmija fil-paragrafu 1(b), (c) u (d) 
għandhom jitqiesu bħala spejjeż mġarrba 
eliġibbli u mħallsa mill-benefiċjarju 
għall-fini tal-applikazzjoni tat-Titolu VI.

imħassar

Or. en

Emenda 436
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-ispejjeż tax-xiri tal-ikel, u ta’ prodotti 
bażiċi għall-konsumatur għall-użu 
personali ta’ benefiċjarji finali;

(a) l-ispejjeż tax-xiri tal-ikel;

Or. fi

Emenda 437
Frédéric Daerden
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Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ispejjeż tax-xiri tal-ikel, u ta’ prodotti 
bażiċi għall-konsumatur għall-użu 
personali ta’ persuni jew ta’ tfal mingħajr 
akkomodazzjoni;

(a) l-ispejjeż tax-xiri tal-ikel, u ta’ prodotti 
bażiċi għall-konsumatur għall-użu 
personali ta’ riċevituri aħħarija;

Or. fr

Emenda 438
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-ispejjeż tax-xiri tal-ikel, u ta’ prodotti 
bażiċi għall-konsumatur għall-użu 
personali ta’ persuni jew ta’ tfal mingħajr 
akkomodazzjoni;

(a) l-ispejjeż tax-xiri tal-ikel, u ta’ prodotti 
bażiċi għall-konsumatur għall-użu 
personali tar-riċevituri aħħarija;

Or. pt

Emenda 439
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ispejjeż tax-xiri tal-ikel, u ta’ prodotti 
bażiċi għall-konsumatur għall-użu 
personali ta’ persuni jew ta’ tfal mingħajr 
akkomodazzjoni;

(a) l-ispejjeż tax-xiri tal-ikel, u ta’ prodotti 
bażiċi għall-konsumatur għall-użu 
personali tar-riċevituri aħħarija;

Or. fr
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Emenda 440
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ispejjeż tax-xiri tal-ikel, u ta’ prodotti 
bażiċi għall-konsumatur għall-użu 
personali ta’ persuni jew ta’ tfal mingħajr 
akkomodazzjoni;

(a) l-ispejjeż tax-xiri tal-ikel għall-użu 
personali tal-persuni fil-bżonn;

Or. fr

Emenda 441
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ispejjeż tax-xiri tal-ikel, u ta’ prodotti 
bażiċi għall-konsumatur għall-użu 
personali ta’ persuni jew ta’ tfal mingħajr 
akkomodazzjoni;

(a) l-ispejjeż tax-xiri tal-ikel, u ta’ prodotti 
bażiċi għall-konsumatur għall-użu 
personali tar-riċevituri aħħarija;

Or. en

Emenda 442
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ispejjeż tax-xiri tal-ikel, u ta’ prodotti
bażiċi għall-konsumatur għall-użu 
personali ta’ persuni jew ta’ tfal mingħajr 
akkomodazzjoni;

(a) l-ispejjeż tax-xiri tal-ikel, u ta’ prodotti 
bażiċi għall-konsumatur għall-użu 
personali tal-persuni l-aktar fil-bżonn;

Or. es
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Emenda 443
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ispejjeż tax-xiri tal-ikel, u ta’ prodotti 
bażiċi għall-konsumatur għall-użu 
personali ta’ persuni jew ta’ tfal mingħajr 
akkomodazzjoni;

(a) l-ispejjeż tax-xiri tal-ikel, u ta’ prodotti 
bażiċi għall-konsumatur għall-użu 
personali tal-persuni l-aktar fil-bżonn;

Or. fr

Emenda 444
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-ispejjeż tax-xiri tal-ikel, u ta’ prodotti 
bażiċi għall-konsumatur għall-użu 
personali ta’ persuni jew ta’ tfal mingħajr 
akkomodazzjoni;

(a) l-ispejjeż tax-xiri tal-ikel, u ta’ prodotti 
bażiċi għall-konsumatur għall-użu 
personali tar-riċevituri aħħarija;

Or. fr

Emenda 445
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) meta korp pubbliku jixtri l-ikel jew il-
prodotti bażiċi tal-konsumatur għall-użu 
personali tal-persuni jew ta’ tfal mingħajr 
akkomodazzjoni u jipprovdihom lill-

(b) meta korp pubbliku jixtri l-ikel u 
jipprovdih lill-organizzazzjonijiet 
imsieħba, l-ispejjeż tat-trasport tal-ikel lill-
imħażen tal-organizzazzjonijiet imsieħba 
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organizzazzjonijiet imsieħba, l-ispejjeż tat-
trasport tal-ikel jew ta’ prodotti lill-
imħażen tal-organizzazzjonijiet imsieħba 
b’rata fissa ta’ 1 % tal-ispejjeż imsemmija 
fil-punt (a);

b’rata fissa ta’ 1 % tal-ispejjeż imsemmija 
fil-punt (a);

Or. fi

Emenda 446
Frédéric Daerden

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) meta korp pubbliku jixtri l-ikel jew il-
prodotti bażiċi tal-konsumatur għall-użu 
personali tal-persuni jew ta’ tfal mingħajr 
akkomodazzjoni u jipprovdihom lill-
organizzazzjonijiet imsieħba, l-ispejjeż tat-
trasport tal-ikel jew ta’ prodotti lill-
imħażen tal-organizzazzjonijiet imsieħba 
b’rata fissa ta’ 1 % tal-ispejjeż imsemmija 
fil-punt (a);

(b) meta korp pubbliku jixtri l-ikel jew il-
prodotti bażiċi tal-konsumatur għall-użu 
personali tar-riċevituri aħħarija u 
jipprovdihom lill-organizzazzjonijiet 
imsieħba, l-ispejjeż tat-trasport tal-ikel jew 
ta’ prodotti lill-imħażen tal-
organizzazzjonijiet imsieħba b’rata fissa ta’ 
1 % tal-ispejjeż imsemmija fil-punt (a);

Or. fr

Emenda 447
Inês Cristina Zuber

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) meta korp pubbliku jixtri l-ikel jew il-
prodotti bażiċi tal-konsumatur għall-użu 
personali tal-persuni jew ta’ tfal mingħajr 
akkomodazzjoni u jipprovdihom lill-
organizzazzjonijiet imsieħba, l-ispejjeż tat-
trasport tal-ikel jew ta’ prodotti lill-
imħażen tal-organizzazzjonijiet imsieħba 
b’rata fissa ta’ 1 % tal-ispejjeż imsemmija 

(b) meta korp pubbliku jixtri l-ikel jew il-
prodotti bażiċi tal-konsumatur għall-użu 
personali tar-riċevituri aħħarija u 
jipprovdihom lill-organizzazzjonijiet 
imsieħba, l-ispejjeż tat-trasport tal-ikel jew 
ta’ prodotti lill-imħażen tal-
organizzazzjonijiet imsieħba b’rata fissa ta’ 
1 % tal-ispejjeż imsemmija fil-punt (a);
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fil-punt (a);

Or. pt

Emenda 448
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) meta korp pubbliku jixtri l-ikel jew il-
prodotti bażiċi tal-konsumatur għall-użu 
personali tal-persuni jew ta’ tfal mingħajr 
akkomodazzjoni u jipprovdihom lill-
organizzazzjonijiet imsieħba, l-ispejjeż tat-
trasport tal-ikel jew ta’ prodotti lill-
imħażen tal-organizzazzjonijiet imsieħba 
b’rata fissa ta’ 1 % tal-ispejjeż imsemmija 
fil-punt (a);

(b) meta korp pubbliku jixtri l-ikel jew il-
prodotti bażiċi tal-konsumatur għall-użu 
personali tar-riċevituri aħħarija u 
jipprovdihom lill-organizzazzjonijiet 
imsieħba, l-ispejjeż tat-trasport tal-ikel jew 
ta’ prodotti lill-imħażen tal-
organizzazzjonijiet imsieħba b’rata fissa ta’ 
1 % tal-ispejjeż imsemmija fil-punt (a);

Or. fr

Emenda 449
Sylvie Guillaume

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) meta korp pubbliku jixtri l-ikel jew il-
prodotti bażiċi tal-konsumatur għall-użu 
personali tal-persuni jew ta’ tfal mingħajr 
akkomodazzjoni u jipprovdihom lill-
organizzazzjonijiet imsieħba, l-ispejjeż tat-
trasport tal-ikel jew ta’ prodotti lill-
imħażen tal-organizzazzjonijiet imsieħba 
b’rata fissa ta’ 1 % tal-ispejjeż imsemmija 
fil-punt (a);

(b) meta korp pubbliku jixtri l-ikel għall-
użu personali tal-persuni fil-bżonn u 
jipprovdih lill-organizzazzjonijiet 
imsieħba, l-ispejjeż tat-trasport tal-ikel lill-
imħażen tal-organizzazzjonijiet imsieħba 
b’rata fissa ta’ 1 % tal-ispejjeż imsemmija 
fil-punt (a);

Or. fr
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Emenda 450
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) meta korp pubbliku jixtri l-ikel jew il-
prodotti bażiċi tal-konsumatur għall-użu 
personali tal-persuni jew ta’ tfal mingħajr 
akkomodazzjoni u jipprovdihom lill-
organizzazzjonijiet imsieħba, l-ispejjeż tat-
trasport tal-ikel jew ta’ prodotti lill-
imħażen tal-organizzazzjonijiet imsieħba 
b’rata fissa ta’ 1 % tal-ispejjeż imsemmija 
fil-punt (a);

(b) meta korp pubbliku jixtri l-ikel jew il-
prodotti bażiċi tal-konsumatur għall-użu 
personali tar-riċevituri aħħarija u 
jipprovdihom lill-organizzazzjonijiet 
imsieħba, l-ispejjeż tat-trasport tal-ikel jew 
ta’ prodotti lill-imħażen tal-
organizzazzjonijiet imsieħba b’rata fissa ta’ 
1 % tal-ispejjeż imsemmija fil-punt (a);

Or. en

Emenda 451
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) meta korp pubbliku jixtri l-ikel jew il-
prodotti bażiċi tal-konsumatur għall-użu 
personali tal-persuni jew ta’ tfal mingħajr 
akkomodazzjoni u jipprovdihom lill-
organizzazzjonijiet imsieħba, l-ispejjeż tat-
trasport tal-ikel jew ta’ prodotti lill-
imħażen tal-organizzazzjonijiet imsieħba 
b’rata fissa ta’ 1 % tal-ispejjeż imsemmija 
fil-punt (a);

(b) meta korp pubbliku jixtri l-ikel jew il-
prodotti bażiċi tal-konsumatur għall-użu 
personali tal-persuni l-aktar fil-bżonn u 
jipprovdihom lill-organizzazzjonijiet 
imsieħba, l-ispejjeż tat-trasport tal-ikel jew 
ta’ prodotti lill-imħażen tal-
organizzazzjonijiet imsieħba b’rata fissa ta’ 
1 % tal-ispejjeż imsemmija fil-punt (a);

Or. es

Emenda 452
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) meta korp pubbliku jixtri l-ikel jew il-
prodotti bażiċi tal-konsumatur għall-użu 
personali tal-persuni jew ta’ tfal mingħajr 
akkomodazzjoni u jipprovdihom lill-
organizzazzjonijiet imsieħba, l-ispejjeż tat-
trasport tal-ikel jew ta’ prodotti lill-
imħażen tal-organizzazzjonijiet imsieħba 
b’rata fissa ta’ 1 % tal-ispejjeż imsemmija 
fil-punt (a);

(b) meta korp pubbliku jixtri l-ikel jew il-
prodotti bażiċi tal-konsumatur għall-użu 
personali tar-riċevituri aħħarija u 
jipprovdihom lill-organizzazzjonijiet 
imsieħba, l-ispejjeż tat-trasport tal-ikel jew 
ta’ prodotti lill-imħażen tal-
organizzazzjonijiet imsieħba b’rata fissa ta’ 
1 % tal-ispejjeż imsemmija fil-punt (a);

Or. fr

Emenda 453
Csaba Őry

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-ispejjeż amministrattivi, tat-trasport u 
tal-ħżin li jitħallsu mill-organizzazzjonijiet 
imsieħba b’rata fissa ta’ 5% tal-ispejjeż 
imsemmija fil-punt (a);

imħassar

Or. en

Emenda 454
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-ispejjeż amministrattivi, tat-trasport u 
tal-ħżin li jitħallsu mill-organizzazzjonijiet 
imsieħba b’rata fissa ta’ 5% tal-ispejjeż 
imsemmija fil-punt (a);

(c) l-ispejjeż amministrattivi, tat-trasport u 
tal-ħżin li jitħallsu mill-organizzazzjonijiet 
imsieħba b’rata fissa ta’ 7% tal-ispejjeż 
imsemmija fil-punt (a), jew, fuq talba min-
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naħa tagħhom, sal-ammont tan-nefqa 
eliġibbli li tkun attwalment ġiet imġarrba 
u eżegwita;

Or. en

Emenda 455
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca)
l-ispejjeż sostnuti minn korpi pubbliċi jew 
minn organizzazzjonijiet imsieħba bil-
ħsieb li jissaħħu l-ktajjen lokali ta’ 
provvediment tal-ikel;

Or. en

Emenda 456
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) l-ispejjeż tal-attivitajiet ta’ inklużjoni 
soċjali mwettqa u ddikjarati mill-
organizzazzjonijiet imsieħba li jwasslu l-
għajnuna materjali direttament lill-persuni 
l-aktar fil-bżonn b’rata fissa ta’ 5 % tal-
ispejjeż imsemmija fil-punt (a);

(d) l-ispejjeż tal-attivitajiet ta’ inklużjoni 
soċjali mwettqa u ddikjarati mill-
organizzazzjonijiet imsieħba li jwasslu l-
għajnuna alimentari direttament lill-
persuni l-aktar fil-bżonn b’rata fissa ta’ 
5 % tal-ispejjeż imsemmija fil-punt (a);

Or. fi

Emenda 457
Sylvie Guillaume
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Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-ispejjeż tal-attivitajiet ta’ inklużjoni 
soċjali mwettqa u ddikjarati mill-
organizzazzjonijiet imsieħba li jwasslu l-
għajnuna materjali direttament lill-persuni 
l-aktar fil-bżonn b’rata fissa ta’ 5 % tal-
ispejjeż imsemmija fil-punt (a);

(d) l-ispejjeż tal-attivitajiet ta’ inklużjoni 
soċjali mwettqa u ddikjarati mill-
organizzazzjonijiet imsieħba li jwasslu l-
għajnuna materjali direttament lill-persuni 
fil-bżonn b’rata fissa ta’ 5 % tal-ispejjeż 
imsemmija fil-punt (a);

Or. fr

Emenda 458
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-ispejjeż tal-attivitajiet ta’ inklużjoni 
soċjali mwettqa u ddikjarati mill-
organizzazzjonijiet imsieħba li jwasslu l-
għajnuna materjali direttament lill-persuni 
l-aktar fil-bżonn b’rata fissa ta’ 5 % tal-
ispejjeż imsemmija fil-punt (a);

(d) l-ispejjeż tal-attivitajiet ta’ inklużjoni 
soċjali mwettqa u ddikjarati mill-
organizzazzjonijiet imsieħba li jwasslu l-
għajnuna materjali direttament lill-persuni 
l-aktar fil-bżonn b’rata fissa ta’ 7 % tal-
ispejjeż imsemmija fil-punt (a), jew, fuq 
talba min-naħa tagħhom, sal-ammont 
tan-nefqa eliġibbli li tkun attwalment ġiet 
imġarrba u eżegwita;

Or. en

Emenda 459
Danuta Jazłowiecka

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea)
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il-VAT mhux rimborżabbli.

Or. pl

Emenda 460
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spejjeż ta’ oġġetti użati (second hand); imħassar

Or. fi

Emenda 461
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spejjeż ta’ oġġetti użati (second hand); imħassar

Or. en

Emenda 462
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spejjeż ta’ oġġetti użati (second hand); imħassar

Or. fr

Emenda 463
Csaba Őry
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Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fuq l-inizjattiva tal-Istati Membri, 
soġġett għal limitu massimu ta’ 4% tal-
allokazzjoni tal-Fond, il-programm 
operattiv jista’ jiffinanzja t-tħejjija, il-
ġestjoni, il-monitoraġġ, l-għajnuna 
amministrattiva u teknika, l-eżerċizzju ta’ 
awditjar, l-informazzjoni, il-miżuri ta’ 
kontroll u ta’ evalwazzjoni meħtieġa 
għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament. Jista’ wkoll jiffinanzja 
għajnuna teknika u l-bini tal-kapaċità ta’ 
organizzazzjonijiet imsieħba.

imħassar

Or. en

Emenda 464
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta għal regolament
Artikolu 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26 imħassar
Prinċipji ġenerali għal sistemi ta’ ġestjoni 
u ta' kontroll ta’ Stat Membru
Sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll
(a) deskrizzjoni tal-funzjonijiet ta’ kull 
korp ikkonċernat fil-ġestjoni u fil-
kontroll, u l-allokazzjoni tal-funzjonijiet 
f’kull korp;
(b) konformità mal-prinċipju ta’ 
separazzjoni tal-funzjonijiet bejn u f’korpi 
bħal dawn;
(c) proċeduri biex tiġi żgurata l-
korrettezza u r-regolarità tan-nefqa 
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ddikjarata;
(d) sistemi kompjuterizzati għall-
kontabilità, għall-ħżin u t-trażmissjoni ta’ 
dejta finanzjarja u dejta dwar indikaturi, 
għall-monitoraġġ u għar-rapportar;
(e) sistemi għar-rapportar u għall-
monitoraġġ fejn il-korp responsabbli 
jafda l-eżekuzzjoni tal-kompiti f'idejn 
korp ieħor;
(f) arranġamenti għall-awditjar tal-
funzjonament tas-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ 
kontroll;
(g) sistemi u proċeduri biex jiżguraw 
rekord adegwat għall-verifika;
(h) il-prevenzjoni, l-iskoperta u l-
korrezzjoni ta’ irregolaritajiet, inkluż 
frodi, u l-irkupru ta’ ammonti mħallsa bi 
żball, flimkien ma’ xi imgħax;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 27 tar-Regolament preżenti, l-Istati Membri għandhom iwettqu kontrolli 
amministrattivi u fiżiċi xierqa, u jipprevedu sanzjonijiet f’każ ta’ irregolarità, bil-għan li jiġi 
żgurat li l-programmi operattivi jiġu implimentati b’mod korrett.

Emenda 465
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru, 
għall-programm operattiv tagħhom, 
awtorità maniġerjali, awtorità ta’ 
ċertifikazzjoni u awtorità tal-awditjar 
funzjonalment indipendenti minn Fond 
ESI.

Or. en
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Emenda 466
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 27 imħassar
Responsabbiltajiet tal-Istati Membri
1. L-Istati Membri għandhom jissodisfaw 
l-obbligi ta’ ġestjoni, kontroll u awditjar u 
għandhom jassumu r-responsabbiltajiet li 
jirriżultaw stabbiliti fir-regoli dwar il-
ġestjoni kondiviża stipulati fir-
Regolament Finanzjarju u f’dan ir-
Regolament. Skont il-prinċipju ta’ 
ġestjoni kondiviża, l-Istati Membri 
għandhom ikunu responsabbli għall-
ġestjoni u l-kontroll tal-programmi 
operattivi.
2. L-Istati Membri għandhom jimpedixxu, 
jidentifikaw u jikkoreġu irregolaritajiet u 
għandhom jirkupraw ammonti li jkunu 
tħallsu bi żball, flimkien ma’ xi imgħax 
fuq ħlasijiet tard. Għandhom jinnotifikaw 
dawn l-irregolaritajiet lill-Kummissjoni u 
għandhom iżommu lill-Kummissjoni 
informata bil-progress li jkun sar fuq 
proċeduri amministrattivi u legali relatati.
Meta ammonti mħallsa bi żball lil 
benefiċjarju ma jkunux jistgħu jiġu 
rkuprati u dan ikun riżultat ta’ tort jew ta’ 
negliġenza min-naħa ta’ Stat Membru, l-
Istat Membru għandu jkun responsabbli 
għar-rimborż tal-ammonti kkonċernati 
lill-baġit ġenerali tal-Unjoni.
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 59 li jistabbilixxu regoli dettaljati 
dwar l-obbligi tal-Istati Membri 
speċifikati f’dan il-paragrafu.
3. L-Istati Membri għandhom 
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jistabbilixxu u jimplimentaw proċedura 
għall-eżami indipendenti u r-riżoluzzjoni 
ta’ ilmenti li jikkonċernaw l-għażla jew l-
implimentazzjoni ta’ operazzjonijiet 
kofinanzjati mill-Fond. L-Istati Membri 
għandhom jirrapportaw ir-riżultati ta’ 
dawn l-eżamijiet lill-Kummissjoni meta 
mitlubin.
4. Kull skambju uffiċjali ta’ informazzjoni 
bejn l-Istat Membru u l-Kummissjoni 
għandu jsir bl-użu ta’ sistema tal-
iskambju tad-dejta elettronika stabbilita 
f’konformità mat-termini u l-
kondizzjonijiet stabbiliti mill-Kummissjoni 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 60(3).

Or. fr

Emenda 467
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jissodisfaw 
l-obbligi ta’ ġestjoni, kontroll u awditjar u 
għandhom jassumu r-responsabbiltajiet li 
jirriżultaw stabbiliti fir-regoli dwar il-
ġestjoni kondiviża stipulati fir-Regolament 
Finanzjarju u f’dan ir-Regolament. Skont 
il-prinċipju ta’ ġestjoni kondiviża, l-Istati 
Membri għandhom ikunu responsabbli 
għall-ġestjoni u l-kontroll tal-programmi 
operattivi.

1. L-Istati Membri, f’kollaborazzjoni mal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
kkonċernati, għandhom jissodisfaw l-
obbligi ta’ ġestjoni, kontroll u awditjar u 
għandhom jassumu r-responsabbiltajiet li 
jirriżultaw stabbiliti fir-regoli dwar il-
ġestjoni kondiviża stipulati fir-Regolament 
Finanzjarju u f’dan ir-Regolament. Skont 
il-prinċipju ta’ ġestjoni kondiviża, l-Istati 
Membri għandhom ikunu responsabbli 
għall-ġestjoni u l-kontroll tal-programmi 
operattivi.

Or. es
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Emenda 468
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
u jimplimentaw proċedura għall-eżami 
indipendenti u r-riżoluzzjoni ta’ ilmenti li 
jikkonċernaw l-għażla jew l-
implimentazzjoni ta’ operazzjonijiet 
kofinanzjati mill-Fond. L-Istati Membri 
għandhom jirrapportaw ir-riżultati ta’ dawn 
l-eżamijiet lill-Kummissjoni meta mitlubin.

3. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
u jimplimentaw proċedura għall-eżami 
indipendenti u r-riżoluzzjoni ta’ ilmenti li 
jikkonċernaw l-għażla jew l-
implimentazzjoni ta’ operazzjonijiet 
finanzjati mill-Fond. L-Istati Membri 
għandhom jirrapportaw ir-riżultati ta’ dawn 
l-eżamijiet lill-Kummissjoni meta mitlubin.

Or. es

Emenda 469
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 28 imħassar
In-nomina u l-organizzazzjoni ta’ korpi 
ta’ ġestjoni u ta’ kontroll
1. L-Istat Membru għandu jinnomina 
awtorità jew korp pubbliku nazzjonali 
bħala awtorità maniġerjali.
2. L-Istat Membru għandu jinnomina 
awtorità jew korp pubbliku nazzjonali 
bħala awtorità ta’ ċertifikazzjoni, 
mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3.
3. L-Istat Membru jista’ jinnomina 
awtorità maniġerjali li twettaq ukoll il-
funzjonijiet tal-awtorità ta’ ċertifikazzjoni.
4. L-Istat Membru għandu jinnomina 
awtorità jew korp pubbliku nazzjonali, 
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funzjonalment indipendenti mill-awtorità 
maniġerjali u mill-awtorità ta’ 
ċertifikazzjoni, bħala awtorità tal-
awditjar.
5. Sakemm il-prinċipju tas-separazzjoni 
tal-funzjonijiet jiġi rispettat, l-awtorità 
maniġerjali, l-awtorità ta’ ċertifikazzjoni, 
fejn applikabbli, u l-awtorità tal-awditjar 
jistgħu jkunu parti mill-istess awtorità jew 
korp pubbliku.
6. L-Istat Membru jista’ jinnomina korp 
intermedjarju wieħed jew aktar biex 
iwettqu ċerti kompiti tal-awtorità 
maniġerjali jew ta’ ċertifikazzjoni taħt ir-
responsabbiltà ta’ dik l-awtorità. L-
arranġamenti rilevanti bejn l-awtorità 
maniġerjali jew l-awtorità ta’ 
ċertifikazzjoni u l-korpi intermedji 
għandhom jiġu formalment irreġistrati 
bil-miktub.
7. L-Istat Membru jew l-awtorità 
maniġerjali jistgħu jafdaw il-ġestjoni ta’ 
parti mill-programm operattiv lil korp 
intermedju permezz ta’ ftehim bil-miktub 
bejn il-korp intermedju u l-Istat Membru 
jew l-awtorità maniġerjali. Il-korp 
intermedju għandu jipprovdi garanziji 
dwar is-solvenza u l-kompetenza tiegħu 
fil-qasam ikkonċernat, kif ukoll il-ġestjoni 
amministrattiva u finanzjarja tiegħu.
8. L-Istat Membru għandu jistabbilixxi 
bil-miktub ir-regoli li jirregolaw ir-
relazzjonijiet tiegħu mal-awtorità 
maniġerjali, mal-awtorità ta’ 
ċertifikazzjoni, u mal-awtorità tal-
awditjar, ir-relazzjonijiet bejn dawn l-
awtoritajiet, u r-relazzjonijiet ta’ dawn l-
awtoritajiet mal-Kummissjoni.

Or. fr

Emenda 470
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux
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Proposta għal regolament
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 28 imħassar
In-nomina u l-organizzazzjoni ta’ korpi 
ta’ ġestjoni u ta’ kontroll
1. L-Istat Membru għandu jinnomina 
awtorità jew korp pubbliku nazzjonali 
bħala awtorità maniġerjali.
2. L-Istat Membru għandu jinnomina 
awtorità jew korp pubbliku nazzjonali 
bħala awtorità ta’ ċertifikazzjoni, 
mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3.
3. L-Istat Membru jista’ jinnomina 
awtorità maniġerjali li twettaq ukoll il-
funzjonijiet tal-awtorità ta’ ċertifikazzjoni.
4. L-Istat Membru għandu jinnomina 
awtorità jew korp pubbliku nazzjonali, 
funzjonalment indipendenti mill-awtorità 
maniġerjali u mill-awtorità ta’ 
ċertifikazzjoni, bħala awtorità tal-
awditjar.
5. Sakemm il-prinċipju tas-separazzjoni 
tal-funzjonijiet jiġi rispettat, l-awtorità 
maniġerjali, l-awtorità ta’ ċertifikazzjoni, 
fejn applikabbli, u l-awtorità tal-awditjar 
jistgħu jkunu parti mill-istess awtorità jew 
korp pubbliku.
6. L-Istat Membru jista’ jinnomina korp 
intermedjarju wieħed jew aktar biex 
iwettqu ċerti kompiti tal-awtorità 
maniġerjali jew ta’ ċertifikazzjoni taħt ir-
responsabbiltà ta’ dik l-awtorità. L-
arranġamenti rilevanti bejn l-awtorità 
maniġerjali jew l-awtorità ta’ 
ċertifikazzjoni u l-korpi intermedji 
għandhom jiġu formalment irreġistrati 
bil-miktub.
7. L-Istat Membru jew l-awtorità 
maniġerjali jistgħu jafdaw il-ġestjoni ta’ 
parti mill-programm operattiv lil korp 
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intermedju permezz ta’ ftehim bil-miktub 
bejn il-korp intermedju u l-Istat Membru 
jew l-awtorità maniġerjali. Il-korp 
intermedju għandu jipprovdi garanziji 
dwar is-solvenza u l-kompetenza tiegħu 
fil-qasam ikkonċernat, kif ukoll il-ġestjoni 
amministrattiva u finanzjarja tiegħu.
8. L-Istat Membru għandu jistabbilixxi 
bil-miktub ir-regoli li jirregolaw ir-
relazzjonijiet tiegħu mal-awtorità 
maniġerjali, mal-awtorità ta’ 
ċertifikazzjoni, u mal-awtorità tal-
awditjar, ir-relazzjonijiet bejn dawn l-
awtoritajiet, u r-relazzjonijiet ta’ dawn l-
awtoritajiet mal-Kummissjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 27 tar-Regolament preżenti, l-Istati Membri għandhom iwettqu kontrolli 
amministrattivi u fiżiċi xierqa, u jipprevedu sanzjonijiet f’każ ta’ irregolarità, bil-għan li jiġi 
żgurat li l-programmi operattivi jiġu implimentati b’mod korrett.

Emenda 471
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istat Membru għandu jinnomina 
awtorità jew korp pubbliku nazzjonali 
bħala awtorità maniġerjali.

1. L-Istat Membru għandu jinnomina 
awtorità jew korp pubbliku nazzjonali 
bħala awtorità maniġerjali ta’ Fond ESI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jixraq li l-Istati Membri joqogħdu attenti li ma jistabbilixxux strutturi doppji u hekk lok li 
jutilizzaw kemm jista' jkun possibbli l-korpi diġà stabbiliti għall-immaniġġjar u l-kontroll ta' 
dan il-fond.
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Emenda 472
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istat Membru għandu jinnomina 
awtorità jew korp pubbliku nazzjonali 
bħala awtorità ta’ ċertifikazzjoni, mingħajr 
preġudizzju għall-paragrafu 3.

2. L-Istat Membru għandu jinnomina 
awtorità jew korp pubbliku nazzjonali 
bħala awtorità ta’ ċertifikazzjoni ta’ Fond 
ESI, mingħajr preġudizzju għall-
paragrafu 3.

Or. en

Emenda 473
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istat Membru jista’ jinnomina awtorità 
maniġerjali li twettaq ukoll il-funzjonijiet 
tal-awtorità ta’ ċertifikazzjoni.

3. L-Istat Membru jista’ jinnomina awtorità 
maniġerjali ta’ Fond ESI li twettaq ukoll 
il-funzjonijiet tal-awtorità ta’ 
ċertifikazzjoni.

Or. en

Emenda 474
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istat Membru jista’ jinnomina korp 
intermedjarju wieħed jew aktar biex 
iwettqu ċerti kompiti tal-awtorità 
maniġerjali jew ta’ ċertifikazzjoni taħt ir-
responsabbiltà ta’ dik l-awtorità. L-

6. L-Istat Membru jista’ jinnomina korp 
intermedjarju wieħed jew aktar ta’ Fond 
ESI biex iwettqu ċerti kompiti tal-awtorità 
maniġerjali jew ta’ ċertifikazzjoni taħt ir-
responsabbiltà ta’ dik l-awtorità. L-
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arranġamenti rilevanti bejn l-awtorità 
maniġerjali jew l-awtorità ta’ 
ċertifikazzjoni u l-korpi intermedji 
għandhom jiġu formalment irreġistrati bil-
miktub.

arranġamenti rilevanti bejn l-awtorità 
maniġerjali jew l-awtorità ta’ 
ċertifikazzjoni u l-korpi intermedji 
għandhom jiġu formalment irreġistrati bil-
miktub.

Or. en

Emenda 475
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 [...] imħassar

Or. fr

Emenda 476
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta għal regolament
Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 [...] imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 27 tar-Regolament preżenti, l-Istati Membri għandhom iwettqu kontrolli 
amministrattivi u fiżiċi xierqa, u jipprevedu sanzjonijiet f’każ ta’ irregolarità, bil-għan li jiġi 
żgurat li l-programmi operattivi jiġu implimentati b’mod korrett.

Emenda 477
Sergio Gutiérrez Prieto
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Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tivverifika li l-prodotti u s-servizzi 
kofinanzjati jkunu ngħataw u li l-infiq 
iddikjarat mill-benefiċjarji jkun tħallas 
minnhom u jkun konformi mal-liġi 
nazzjonali u tal-Unjoni applikabbli, mal-
programm operattiv u mal-kundizzjonijiet 
għall-appoġġ tal-operazzjoni;

(a) tivverifika li l-prodotti u s-servizzi
finanzjati jkunu ngħataw u li l-infiq 
iddikjarat mill-benefiċjarji jkun tħallas 
minnhom u jkun konformi mal-liġi 
nazzjonali u tal-Unjoni applikabbli, mal-
programm operattiv u mal-kundizzjonijiet 
għall-appoġġ tal-operazzjoni;

Or. es

Emenda 478
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 [...] imħassar

Or. fr

Emenda 479
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. iżżomm kont tal-ammonti rekuperabbli u 
tal-ammonti rtirati wara l-kanċellazzjoni 
tal-kontribuzzjoni kollha jew parti minnha 
għal operazzjoni. L-ammonti rkuprati 
għandhom jitħallsu lura lill-baġit ġenerali 
tal-Unjoni qabel l-għeluq tal-programm 
operattiv billi jitnaqqsu mid-dikjarazzjoni 
ta’ nfiq li jmiss.

8. iżżomm kont tal-ammonti rekuperabbli u 
tal-ammonti rtirati wara l-kanċellazzjoni 
tal-kontribuzzjoni kollha jew parti minnha 
għal operazzjoni. L-ammonti rkuprati 
għandhom jitħallsu lura lill-Fond, qabel l-
għeluq tal-programm operazzjonali, billi 
jitnaqqsu mid-dikjarazzjonijiet tan-nefqa li 
jkun imiss.
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Or. fr

Emenda 480
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità tal-awditjar għandha tiżgura 
li jsiru eżerċizzji ta’ awditjar fuq is-sistemi 
ta’ ġestjoni u ta’ kontroll, fuq kampjun 
xieraq ta’ operazzjonijiet u fuq il-kontijiet 
annwali.

imħassar

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 59 biex tistabbilixxi l-
kundizzjonijiet li dawk il-verifiki 
għandhom jissodisfaw.

Or. fr

Emenda 481
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 32 imħassar
Proċedura għan-nomina u l-ġestjoni ta’ 
awtoritajiet li jiċċertifikaw
1. L-Istati Membri għandhom: 
jinnotifikaw lill_Kummissjoni bid-data u 
l-forma tad-deżinjazzjoni tal-awtorità 
maniġerjali u, fejn xieraq, l-awtorità ta’ 
ċertifikazzjoni, fi żmien sitt xhur mill-
adozzjoni ta’ deċiżjoni li tadotta l-
programm operazzjonali.
2. In-nomina msemmija fil-paragrafu 1 
għandha tkun ibbażata fuq rapport u fuq 
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opinjoni ta’ korp indipendenti tal-awditjar 
li jivvaluta s-sistema ta’ ġestjoni u ta’ 
kontroll, inkluż ir-rwol ta’ korpi 
intermedji fiha, u l-konformità tagħha 
mal-Artikoli 26, 27, 29 u 30, skont il-
kriterji fuq l-ambjent intern, l-attivitajiet 
ta' kontroll, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, u l-moitoraġġ stabbilit 
mill-Kummissjoni permezz ta' att delegat 
skont l-Artikolu 59.
3. Il-korp indipendenti għandu jwettaq il-
ħidma tiegħu skont standards ta' awditjar 
aċċettati fuq livell internazzjonali.
4. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
awtorità maniġerjali jew ta’ 
ċertifikazzjoni li kienet innominata fir-
rigward ta programm operattiv 
ikkofinanzjat mill-FSE skont ir-
Regolament (UE) Nru [CPR] għandha 
titqies bħala nnominata għall-finijiet ta’ 
dan ir-Regolament.
Il-Kummissjoni tista’ titlob, fi żmien 
xahrejn minn meta tirċievi n-notifika 
msemmija fil-paragrafu 1, ir-rapport u l-
opinjoni tal-korp indipendenti tal-awditjar 
u d-deskrizzjoni tas-sistema ta’ ġestjoni u 
ta’ kontroll.
Il-Kummissjoni tista’ tagħmel 
osservazzjonijiet fi żmien xahrejn minn 
meta tkun irċeviet dawk id-dokumenti.
5. L-Istat Membru għandu jissorvelja l-
korp nnominat u jirtira n-nomina tiegħu 
permezz ta’ deċiżjoni formali jekk wieħed 
mill-kriterji msemmija fil-paragrafu 2 jew 
aktar ma jibqax jiġi ssodisfat, sakemm il-
korp ma jiħux l-azzjonijiet ta’ rimedju 
neċessarji fil-perjodu ta’ probazzjoni li 
għandu jiġi stabbilit mill-Istat Membru 
skont is-severità tal-problema. L-Istat 
Membru għandu jinnotifika lill-
Kummissjoni immedjatament bl-iffissar 
ta’ xi perjodu ta’ prova għal korp 
innominat u bi kwalunkwe deċiżjoni ta’ 
rtirar.
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Or. fr

Emenda 482
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta għal regolament
Artikolu 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 32 imħassar
Proċedura għan-nomina u l-ġestjoni ta’ 
awtoritajiet li jiċċertifikaw
1. L-Istati Membri għandhom: 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni bid-data u l-
forma tad-deżinjazzjoni tal-awtorità 
maniġerjali u, fejn xieraq, l-awtorità ta’ 
ċertifikazzjoni, fi żmien sitt xhur mill-
adozzjoni ta’ deċiżjoni li tadotta l-
programm operazzjonali.
2. In-nomina msemmija fil-paragrafu 1 
għandha tkun ibbażata fuq rapport u fuq 
opinjoni ta’ korp indipendenti tal-awditjar 
li jivvaluta s-sistema ta’ ġestjoni u ta’ 
kontroll, inkluż ir-rwol ta’ korpi 
intermedji fiha, u l-konformità tagħha 
mal-Artikoli 26, 27, 29 u 30, skont il-
kriterji fuq l-ambjent intern, l-attivitajiet 
ta' kontroll, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, u l-moitoraġġ stabbilit 
mill-Kummissjoni permezz ta' att delegat 
skont l-Artikolu 59.
3. Il-korp indipendenti għandu jwettaq il-
ħidma tiegħu skont standards ta' awditjar 
aċċettati fuq livell internazzjonali.
4. _L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
awtorità maniġerjali jew ta’ 
ċertifikazzjoni li kienet innominata fir-
rigward ta programm operattiv 
ikkofinanzjat mill-FSE skont ir-
Regolament (UE) Nru [CPR] għandha 
titqies bħala nnominata għall-finijiet ta’ 
dan ir-Regolament.
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Il-Kummissjoni tista’ titlob, fi żmien 
xahrejn minn meta tirċievi n-notifika 
msemmija fil-paragrafu 1, ir-rapport u l-
opinjoni tal-korp indipendenti tal-awditjar 
u d-deskrizzjoni tas-sistema ta’ ġestjoni u 
ta’ kontroll.
Il-Kummissjoni tista’ tagħmel 
osservazzjonijiet fi żmien xahrejn minn 
meta tkun irċeviet dawk id-dokumenti.
5. L-Istat Membru għandu jissorvelja l-
korp nnominat u jirtira n-nomina tiegħu 
permezz ta’ deċiżjoni formali jekk wieħed 
mill-kriterji msemmija fil-paragrafu 2 jew 
aktar ma jibqax jiġi ssodisfat, sakemm il-
korp ma jiħux l-azzjonijiet ta’ rimedju 
neċessarji fil-perjodu ta’ probazzjoni li 
għandu jiġi stabbilit mill-Istat Membru 
skont is-severità tal-problema. L-Istat 
Membru għandu jinnotifika lill-
Kummissjoni immedjatament bl-iffissar 
ta’ xi perjodu ta’ prova għal korp 
innominat u bi kwalunkwe deċiżjoni ta’ 
rtirar.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 27 tar-Regolament preżenti, l-Istati Membri għandhom iwettqu kontrolli 
amministrattivi u fiżiċi xierqa, u jipprevedu sanzjonijiet f’każ ta’ irregolarità, bil-għan li jiġi 
żgurat li l-programmi operattivi jiġu implimentati b’mod korrett.

Emenda 483
Marije Cornelissen

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom: jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni bid-data u l-forma tad-
deżinjazzjoni tal-awtorità maniġerjali u, 
fejn xieraq, l-awtorità ta’ ċertifikazzjoni, fi 
żmien sitt xhur mill-adozzjoni ta’ deċiżjoni 

1. L-Istati Membri għandhom: jinnotifikaw 
lill_Kummissjoni bid-data u l-forma tad-
deżinjazzjoni tal-awtorità maniġerjali ta’ 
Fond ESI u, fejn xieraq, l-awtorità ta’ 
ċertifikazzjoni, fi żmien sitt xhur mill-
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li tadotta l-programm operazzjonali. adozzjoni ta’ deċiżjoni li tadotta l-
programm operazzjonali.

Or. en

Emenda 484
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

_L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
awtorità maniġerjali jew ta’ ċertifikazzjoni 
li kienet innominata fir-rigward ta 
programm operattiv ikkofinanzjat mill-
FSE skont ir-Regolament (UE) Nru [CPR] 
għandha titqies bħala nnominata għall-
finijiet ta’ dan ir-Regolament.

_L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
awtorità maniġerjali jew ta’ ċertifikazzjoni 
li kienet innominata fir-rigward ta 
programm operattiv finanzjat mill-FSE 
skont ir-Regolament (UE) Nru [CPR] 
għandha titqies bħala nnominata għall-
finijiet ta’ dan ir-Regolament.

Or. es

Emenda 485
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 [...] imħassar

Or. fr

Emenda 486
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta għal regolament
Artikolu 33
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 [...] imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 27 tar-Regolament preżenti, l-Istati Membri għandhom iwettqu kontrolli 
amministrattivi u fiżiċi xierqa, u jipprevedu sanzjonijiet f’każ ta’ irregolarità, bil-għan li jiġi 
żgurat li l-programmi operattivi jiġu implimentati b’mod korrett.

Emenda 487
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ titlob lil Stat 
Membru sabiex jeżamina lment sottomess 
lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni 
ta’ operazzjonijiet kofinanzjati mill-Fond 
jew il-funzjonament tas-sistema ta’ 
ġestjoni u kontroll.

4. Il-Kummissjoni tista’ titlob lil Stat 
Membru sabiex jeżamina lment sottomess 
lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni 
ta’ operazzjonijiet finanzjati mill-Fond jew 
il-funzjonament tas-sistema ta’ ġestjoni u 
kontroll.

Or. fr

Emenda 488
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ titlob lil Stat 
Membru sabiex jeżamina lment sottomess 
lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni 
ta’ operazzjonijiet kofinanzjati mill-Fond 
jew il-funzjonament tas-sistema ta’ 
ġestjoni u kontroll.

4. Il-Kummissjoni tista’ titlob lil Stat 
Membru sabiex jeżamina lment sottomess 
lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni 
ta’ operazzjonijiet finanzjati mill-Fond jew 
il-funzjonament tas-sistema ta’ ġestjoni u 
kontroll.
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Or. es

Emenda 489
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 34 imħassar
Kooperazzjoni mal-awtorità tal-awditjar
1. Il-Kummissjoni għandha tikkoopera 
mal-awtoritajiet tal-awditjar biex 
tikkoordina l-pjanijiet u l-metodi ta’ 
awditjar tagħhom u għandha minnufih 
taqsam ir-riżultati tal-awditjar mwettqa 
fuq is-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll.
2. Il-Kummissjoni u l-awtorità tal-
awditjar għandhom jiltaqgħu fuq bażi 
regolari u tal-anqas darba fis-sena, 
sakemm ma jiġix miftiehem b’mod ieħor, 
biex jeżaminaw ir-rapport annwali ta’ 
kontroll, l-opinjoni u l-istrateġija tal-
awditjar, u biex jiskambjaw fehmiet dwar 
kwistjonijiet relatati mat-titjib tas-sistemi 
ta’ ġestjoni u ta’ kontroll.

Or. fr

Emenda 490
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta għal regolament
Artikolu 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 34 imħassar
Kooperazzjoni mal-awtorità tal-awditjar
1. Il-Kummissjoni għandha tikkoopera 
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mal-awtoritajiet tal-awditjar biex 
tikkoordina l-pjanijiet u l-metodi ta’ 
awditjar tagħhom u għandha minnufih 
taqsam ir-riżultati tal-awditjar mwettqa 
fuq is-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll.
2. Il-Kummissjoni u l-awtorità tal-
awditjar għandhom jiltaqgħu fuq bażi 
regolari u tal-anqas darba fis-sena, 
sakemm ma jiġix miftiehem b’mod ieħor, 
biex jeżaminaw ir-rapport annwali ta’ 
kontroll, l-opinjoni u l-istrateġija tal-
awditjar, u biex jiskambjaw fehmiet dwar 
kwistjonijiet relatati mat-titjib tas-sistemi 
ta’ ġestjoni u ta’ kontroll.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 27 tar-Regolament preżenti, l-Istati Membri għandhom iwettqu kontrolli 
amministrattivi u fiżiċi xierqa, u jipprevedu sanzjonijiet f’każ ta’ irregolarità, bil-għan li jiġi 
żgurat li l-programmi operattivi jiġu implimentati b’mod korrett.

Emenda 491
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta għal regolament
Artikolu 27a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 27a
1. L-Istati Membri għandhom jissodisfaw 
l-obbligi f’dawk li huma ġestjoni, kontroll 
u awditjar u għandhom jassumu r-
responsabbiltajiet li jirriżultaw minnhom 
previsti mid-dispożizzjonijiet dwar il-
ġestjoni kondiviża fir-Regolament 
Finanzjarju u fir-Regolament preżenti.
2. L-Istati Membri għandhom jipprevjenu, 
jidentifikaw u jikkoreġu l-irregolaritajiet 
u għandhom jirkupraw l-ammonti li 
jkunu tħallsu żejda flimkien mal-
imgħaxijiet li jista’ jkun hemm minħabba 
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dewmien fil-ħlas lura.
3. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu u japplikaw proċedura li 
tiggarantixxi l-eżami u r-riżoluzzjoni tal-
ilmenti li jikkonċernaw l-għażla jew l-
eżekuzzjoni ta’ operazzjonijiet 
kofinanzjati mill-Fond.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jixraq li l-Istati Membri għandhom iwettqu l-kontrolli amministrattivi u fiżiċi xierqa, u 
għandhom jipprovdu sanzjonijiet fil-każ ta’ irregolarità, sabiex jiżguraw li l-programmi 
operattivi jiġu implimentati skont l-arranġamenti applikabbli.

Emenda 492
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-ħlasijiet għandhom jieħdu l-forma ta’ 
prefinanzjament, ta’ ħlasijiet interim u ta’ 
ħlas tal-bilanċ annwali, fejn applikabbli, u 
tal-bilanċ finali.

2. Il-ħlasijiet għandhom jieħdu l-forma ta’ 
prefinanzjament xieraq, ta’ ħlasijiet interim 
u ta’ ħlas tal-bilanċ annwali, fejn 
applikabbli, u tal-bilanċ finali.

Or. en

Emenda 493
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tirrimborża 
bħala ħlasijiet interim 90% tal-ammont li 
jirriżulta mill-applikazzjoni tar-rata ta’ 
kofinanzjament stabbilita fid-deċiżjoni li 
tadotta l-programm operattiv li 

1. Il-Kummissjoni għandha tirrimborża 
bħala ħlasijiet interim 100% tal-ammont li 
jirriżulta mill-applikazzjoni tar-rata ta’ 
kofinanzjament stabbilita fid-deċiżjoni li 
tadotta l-programm operattiv li 
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jikkorrispondi għall-infiq eliġibbli 
pubbliku inkluż fl-applikazzjoni għall-ħlas. 
Għandha tiddetermina l-bilanċ annwali 
skont l-Artikolu 47(2).

jikkorrispondi għall-infiq eliġibbli 
pubbliku inkluż fl-applikazzjoni għall-ħlas. 
Għandha tiddetermina l-bilanċ annwali 
skont l-Artikolu 47(2).

Or. en

Emenda 495
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Awtorità maniġerjali għandha tiżgura li, 
fil-każ ta’ għotjiet lill-organizzazzjonijiet 
imsieħba, il-benefiċjarji jiġu pprovduti bil-
fluss suffiċjenti biex tiġi żgurata l-
implimentazzjoni xierqa tal-
operazzjonijiet.

1. Awtorità maniġerjali għandha tiżgura li, 
fil-każ ta’ għotjiet lill-organizzazzjonijiet 
imsieħba, il-benefiċjarji jiġu pprovduti bi 
fluss suffiċjenti biex tiġi żgurata l-
implimentazzjoni xierqa tal-
operazzjonijiet, u hekk jiġi żgurat 
prefinanzjament għall-organizzazzjonijiet 
imsieħba fil-bidu tal-programmi.

Or. en

Emenda 496
Danuta Jazłowiecka

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Soġġett għall-finanzjament disponibbli, 
il-Kummissjoni għandha tagħmel il-ħlas 
interim sa mhux aktar tard minn 60 jum 
wara d-data li fiha applikazzjoni għal ħlas 
tkun ġiet irreġistrata mal-Kummissjoni.

5. Soġġett għall-finanzjament disponibbli, 
il-Kummissjoni għandha tagħmel il-ħlas 
interim sa mhux aktar tard minn 30 jum 
wara d-data li fiha applikazzjoni għal ħlas 
tkun ġiet irreġistrata mal-Kummissjoni.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

Għal eżekuzzjoni aktar effikaċi tal-programm, jixraq li l-iskadenza għad-disponibilità tal-
fondi mill-Kummissjoni titnaqqas għal tletin jum.

Emenda 497
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 43 imħassar
Interruzzjoni tal-iskadenza taż-żmien tal-
ħlas
1. L-iskadenza taż-żmien għall-ħlas 
interim tista’ tiġi interrotta mill-uffiċjal 
awtorizzanti b’delega skont ir-Regolament 
Finanzjarju għal perjodu massimu ta’ 
disa’ xhur: meta jiġu ssodisfati l-
kundizzjonijiet li ġejin:
(a) fuq il-bażi tal-informazzjoni wara 
informazzjoni pprovduta minn korp tal-
awditjar nazzjonali jew tal-Unjoni, ikun 
hemm provi li jissuġġerixxu nuqqas 
sinifikanti fil-funzjonament tas-sistema 
ta’ ġestjoni u ta’ kontroll;
(b) l-uffiċjal awtorizzanti b’delega jkollu 
jwettaq verifiki addizzjonali wara li jkun 
ġie mgħarraf b’informazzjoni li n-nefqa 
f’talba għal ħlas tkun marbuta ma’ 
irregolarità li għandha konsegwenzi 
finanzjarji serji;
(c) ma jiġix ippreżentat xi wieħed mid-
dokumenti meħtieġa skont l-
Artikolu 45(1).
2. L-uffiċjal awtorizzanti b’delega jista’ 
jillimita l-interruzzjoni għall-parti tan-
nefqa koperta mit-talba għal ħlas 
affettwata mill-elementi msemmija fil-
paragrafu 1. L-uffiċjal awtorizzanti 
b’delega għandu jinforma lill-Istat 
Membru u lill-awtorità maniġerjali 
minnufih bir-raġuni għall-interruzzjoni u 
għandu jitlobhom biex jirrimedjaw is-
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sitwazzjoni. L-interruzzjoni għandha 
titwaqqaf mill-uffiċjal awtorizzanti 
b’delega hekk kif ikunu ttieħdu l-miżuri 
meħtieġa.

Or. fr

Emenda 498
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 44 imħassar
Sospensjoni ta’ ħlasijiet
1. Ħlas interim kollu jew parti minnu 
jista’ jiġi sospiż mill-Kummissjoni meta:
(a) ikun hemm nuqqas serju fis-sistema 
ta’ ġestjoni u ta’ kontroll tal-programm 
operattiv li għalih ma jkunux ittieħdu 
miżuri korrettivi;
(b) in-nefqa f’dikjarazzjoni ta’ infiq tkun 
marbuta ma’ irregolarità li jkollha 
konsegwenzi finanzjarji serji li ma tkunx 
ġiet ikkoreġuta;
(c) l-Istat Membru jkun naqas milli jieħu 
l-azzjoni meħtieġa biex jirrimedja s-
sitwazzjoni li tagħti lok għal interruzzjoni 
skont l-Artikolu 43;
(d) ikun hemm nuqqas serju fil-kwalità u 
fl-affidabbiltà tas-sistema ta’ monitoraġġ 
jew tad-dejta dwar l-indikaturi.
2. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, li 
tissospendi l-ħlasijiet interim kollha jew 
parti minnhom, wara li tkun tat lill-Istat 
Membru l-opportunità li jippreżenta l-
osservazzjonijiet tiegħu.
3. Il-Kummissjoni għandha ttemm is-
sospensjoni tal-ħlasijiet interim kollha jew 
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ta’ parti minnhom fejn l-Istat Membru 
jkun ħa l-miżuri meħtieġa biex jippermetti 
li s-sospensjoni titneħħa.

Or. fr

Emenda 499
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) in-nefqa pubblika eleġibblili ġġarbet fl-
operazzjonijet ta’ implimentazzjoni 
mdaħħla fil-kontijiet imsemmija fl-
Artikolu 46(1)(a), li għalih għandha tiġi 
applikata r-rata ta’ kofinanzjament 
definita fl-Artikolu 18;

(a) in-nefqa pubblika eleġibblili ġġarbet fl-
operazzjonijet ta’ implimentazzjoni 
mdaħħla fil-kontijiet imsemmija fl-
Artikolu 46(1)(a);

Or. es

Emenda 500
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 48 imħassar
Disponibbiltà tad-dokumenti
1. L-awtorità maniġerjali għandha tiżgura 
li d-dokumenti kollha ta’ appoġġ dwar l-
operazzjonijiet ikunu disponibbli għall-
Kummissjoni u għall-Qorti Ewropea tal-
Awdituri meta mitluba għal perjodu ta’ 
tliet snin. Dan il-perjodu ta’ tliet snin 
għandu jibda mill-31 ta' Diċembru tas-
sena tad-deċiżjoni dwar l-aċċettazzjoni 
tal-kontijiet mill-Kummissjoni skont l-
Artikolu 47 jew, l-aktar tard, mid-data tal-
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ħlas tal-bilanċ finali.
Dan il-perjodu ta’ tliet snin għandu jiġi 
interrott jew f’każ ta’ proċedimenti legali 
jew amministrattivi jew minn talba 
ġġustifikata kif mistħoqq mill-
Kummissjoni.
2. Id-dokumenti għandhom jinżammu jew 
fil-forma oriġinali tagħhom, jew bħala 
kopji awtentifikati tal-oriġinali, jew fuq 
mezzi aċċettati b'mod komuni li jġorru d-
dejta nkluż verżjonijiet elettroniċi ta’ 
dokumenti oriġinali jew dokumenti li 
jeżistu f’verżjoni elettronika biss.
3. Id-dokumenti għandhom jinżammu 
f’forma li tippermetti l-identifikazzjoni 
tas-soġġetti tad-dejta għal mhux iktar 
milli jkun meħtieġ għall-finijiet li 
għalihom id-dejta tkun inġabret jew li 
għalihom jiġu ipproċessati ulterjorment.
4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 59 biex tistabbilixxi liema mezzi 
li jġorru d-dejta jistgħu jitqiesu bħala 
aċċettati b'mod komuni.
5. Il-proċedura għaċ-ċertifikazzjoni ta’ 
konformità ta’ dokumenti miżmuma fuq 
mezzi aċċettati b'mod komuni li jġorru d-
dejta mad-dokument oriġinali għandha 
tiġi stabbilita mill-awtoritajiet nazzjonali  
u għandha tiżgura li l-verżjonijiet 
miżmuma jikkonformaw mal-ħtiġiet legali 
nazzjonali u jkunu affidabbli għall-finijiet 
ta’ awditjar.
6. Fejn id-dokumenti jeżistu f’verżjoni 
elettronika biss, is-sistemi tal-kompjuter 
użati għandhom jissodisfaw standards 
aċċettati ta’ sigurtà li jiżguraw li d-
dokumenti miżmuma jikkonformaw mal-
ħtiġiet legali nazzjonali u jkunu affidabbli 
għall-finijiet ta’ awditjar.

Or. fr
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Emenda 501
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Proposta għal regolament
Artikolu 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 48 imħassar
Disponibbiltà tad-dokumenti
1. L-awtorità maniġerjali għandha tiżgura 
li d-dokumenti kollha ta’ appoġġ dwar l-
operazzjonijiet ikunu disponibbli għall-
Kummissjoni u għall-Qorti Ewropea tal-
Awdituri meta mitluba għal perjodu ta’ 
tliet snin. Dan il-perjodu ta’ tliet snin 
għandu jibda mill-31 ta' Diċembru tas-
sena tad-deċiżjoni dwar l-aċċettazzjoni 
tal-kontijiet mill-Kummissjoni skont l-
Artikolu 47 jew, l-aktar tard, mid-data tal-
ħlas tal-bilanċ finali.
Dan il-perjodu ta’ tliet snin għandu jiġi 
interrott jew f’każ ta’ proċedimenti legali 
jew amministrattivi jew minn talba 
ġġustifikata kif mistħoqq mill-
Kummissjoni.
2. Id-dokumenti għandhom jinżammu jew 
fil-forma oriġinali tagħhom, jew bħala 
kopji awtentifikati tal-oriġinali, jew fuq 
mezzi aċċettati b'mod komuni li jġorru d-
dejta nkluż verżjonijiet elettroniċi ta’ 
dokumenti oriġinali jew dokumenti li 
jeżistu f’verżjoni elettronika biss.
3. Id-dokumenti għandhom jinżammu 
f’forma li tippermetti l-identifikazzjoni 
tas-soġġetti tad-dejta għal mhux iktar 
milli jkun meħtieġ għall-finijiet li 
għalihom id-dejta tkun inġabret jew li 
għalihom jiġu ipproċessati ulterjorment.
4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 59 biex tistabbilixxi liema mezzi 
li jġorru d-dejta jistgħu jitqiesu bħala 
aċċettati b'mod komuni.
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5. Il-proċedura għaċ-ċertifikazzjoni ta’ 
konformità ta’ dokumenti miżmuma fuq 
mezzi aċċettati b'mod komuni li jġorru d-
dejta mad-dokument oriġinali għandha 
tiġi stabbilita mill-awtoritajiet nazzjonali  
u għandha tiżgura li l-verżjonijiet 
miżmuma jikkonformaw mal-ħtiġiet legali 
nazzjonali u jkunu affidabbli għall-finijiet 
ta’ awditjar.
6. Fejn id-dokumenti jeżistu f’verżjoni 
elettronika biss, is-sistemi tal-kompjuter 
użati għandhom jissodisfaw standards 
aċċettati ta’ sigurtà li jiżguraw li d-
dokumenti miżmuma jikkonformaw mal-
ħtiġiet legali nazzjonali u jkunu affidabbli 
għall-finijiet ta’ awditjar.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li b’hekk tiggarantixxi talba sempliċi, rapida u effikaċi tal-
Fond preżenti min-naħa tal-Istati Membri u tal-organizzazzjonijiet imsieħba.

Emenda 502
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istat Membru għandu jagħmel il-
korrezzjonijiet finanzjarji meħtieġa 
f’konnessjoni ma’ irregolaritajiet 
individwali jew sistemiċi identifikati fl-
operazzjonijiet jew fil-programm 
operattiv. Korrezzjonijiet finanzjarji 
għandhom jikkonsistu f’kanċellament tal-
kontribuzzjoni pubblika kollha jew ta’ 
parti minnha għal operazzjoni jew għall-
programm operattiv. L-Istat Membru 
għandu jqis in-natura u l-gravità tal-
irregolaritajiet u tat-telf finanzjarju għall-
Fond u għandu japplika korrezzjoni 
proporzjonata. Korrezzjonijiet finanzjarji 

imħassar
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għandhom jiġu rreġistrati fil-kontijiet 
annwali mill-awtorità maniġerjali għas-
sena ta’ kontabilità li fiha tiġi deċiża l-
kanċellazzjoni.

Or. fr

Emenda 503
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kontribuzzjoni mill-Fond li tkun 
tħassret skont il-paragrafu 2 tista’ terġa' 
tintuża mill-Istat Membru fil-programm 
operattiv ikkonċernat, soġġett għall-
paragrafu 4.

imħassar

Or. fr

Emenda 504
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kontribuzzjoni li tkun tħassret skont 
il-paragrafu 2 ma tistax terġa’ tintuża 
għal xi operazzjoni li kienet is-suġġett tal-
korrezzjoni, jew, fejn tkun saret 
korrezzjoni finanzjarja għal irregolarità 
sistematika, għal xi operazzjoni affettwata 
mill-irregolarità sistematika.

imħassar

Or. fr
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Emenda 505
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Korrezzjoni finanzjarja mill-
Kummissjoni ma għandhiex tippreġudika 
l-obbligu tal-Istat Membru li jfittex 
irkupri skont l-Artikolu preżenti.

imħassar

Or. fr

Emenda 506
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 51 imħassar
Korrezzjonijiet finanzjarji mill-
Kummissjoni
1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
korrezzjonijiet finanzjarji, permezz ta’ att 
ta’ implimentazzjoni, billi tikkanċella l-
kontribuzzjoni kollha tal-Unjoni jew parti 
minnha għal programm operattiv u 
twettaq irkupru mill-Istat Membru sabiex 
teskludi li ssir nefqa mill-finanzjament 
tal-Unjoni li tkun fi ksur tal-liġi 
applikabbli nazzjonali u tal-Unjoni, inkluż 
fir-rigward ta’ nuqqasijiet fis-sistemi ta’ 
ġestjoni u ta’ kontroll tal-Istati Membri li 
jkunu ġew skoperti mill-Kummissjoni jew 
mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.
2. Ksur tal-liġi applikabbli nazzjonali jew 
tal-Unjoni għandu jwassal għal 
korrezzjoni finanzjarja biss meta tintlaħaq 
waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) Il-ksur affetwa jew seta’ affettwa l-
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għażla ta’ operazzjoni mill-awtorità 
maniġerjali għal appoġ mill-Fond;
(b) il-ksur affettwa jew seta’ affettwa l-
ammont tan-nefqa ddikjarata għal 
rimborż mill-baġit tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 507
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 [...] imħassar

Or. fr

Emenda 508
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 53 imħassar
Proċedura għall-korrezzjonijiet 
finanzjarji mill-Kummissjoni
1. Qabel ma tieħu deċiżjoni dwar 
korrezzjoni finanzjarja, il-Kummissjoni 
għandha tniedi l-proċedura billi tinforma 
lill-Istat Membru bil-konklużjonijiet 
provviżorji tal-eżami tagħha u titlob lill-
Istat Membru jissottometti l-kummenti 
tiegħu fi żmien xahrejn.
2. Meta l-Kummissjoni tipproponi 
korrezzjoni finanzjarja abbażi ta’ 
estrapolazzjoni jew ta’ rata fissa, l-Istat 
Membru għandu jingħata l-opportunità li 
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juri, permezz ta’ eżami tad-
dokumentazzjoni kkonċernata, li l-livell 
attwali tal-irregolarità huwa inqas mill-
evalwazzjoni tal-Kummissjoni. Bi ftehim 
mal-Kummissjoni, l-Istat Membru jista’ 
jillimita l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan l-
eżami għal proporzjon jew għal kampjun 
xieraq tad-dokumentazzjoni kkonċernata. 
Ħlief f’każijiet debitament iġġustifikati, iż-
żmien permess għal dan l-eżami 
m’għandux jaqbeż perjodu ieħor ta’ 
xahrejn wara l-perjodu ta’ xahrejn 
imsemmi fil-paragrafu 1.
3. Il-Kummissjoni għandha tqis kull 
evidenza pprovduta mill-Istat Membru fil-
limiti ta’ żmien stabbiliti fil-
paragrafi 1 u 2.
4. Meta l-Istat Membru ma jaċċettax il-
konklużjonijiet provviżorji tal-
Kummissjoni, l-Istat Membru għandu jiġi 
mistieden għal smigħ mill-Kummissjoni, 
sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni u l-
osservazzjonijiet rilevanti kollha jkunu 
disponibbli bħala bażi għall-
konklużjonijiet tal-Kummissjoni dwar l-
applikazzjoni tal-korrezzjoni finanzjarja.
5. Biex tapplika l-korrezzjonijiet 
finanzjarji, il-Kummissjoni għandha tieħu 
deċiżjoni, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, fi żmien sitt xhur mid-
data tas-smigħ, jew mid-data tal-wasla ta’ 
informazzjoni addizzjonali meta l-Istat 
Membru jaqbel li jissottometti 
informazzjoni addizzjonali bħal din wara 
s-smigħ. Il-Kummissjoni għandha tqis l-
informazzjoni u l-osservazzjonijiet kollha 
sottomessi matul il-proċedura. Jekk ma 
jseħħ l-ebda smigħ, il-perjodu ta’ sitt xhur 
għandu jibda jiddekorri xahrejn wara d-
data tal-ittra tal-istedina għas-smigħ 
mibgħuta mill-Kummissjoni.
6. Meta irregolaritajiet li jaffettwaw il-
kontijiet annwali li jkunu ntbagħtu lill-
Kummissjoni jiġu skoperti mill-
Kummissjoni jew mill-Qorti Ewropea tal-
Awdituri, il-korrezzjoni finanzjarja li 
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tirriżulta għandha tnaqqas is-sostenn 
mill-Fond għall-programm operattiv.

Or. fr

Emenda 509
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 54 imħassar
Ħlasijiet lura lill-Baġit tal-Unjoni -
Irkupri
1. Kwalunkwe ħlas lura li għandu jsir lill-
baġit ġenerali tal-Unjoni għandu jsir 
qabel id-data ta’ skadenza indikata fl-
ordni għall-irkupru mfassla skont l-
Artikolu 77 tar-Regolament Finanzjarju. 
Id-data ta’ skadenza għandha tkun l-
aħħar ġurnata tat-tieni xahar wara l-ħruġ 
tal-ordni.
2. Kull dewmien tar-rimborż għandu 
jwassal għal imgħax minħabba ħlas tard, 
li jibda mid-data ta’ skadenza u jispiċċa 
fid-data tal-ħlas attwali. Din ir-rata tal-
imgħax għandha tkun punt perċentwali u 
nofs aktar mir-rata applikata mill-Bank 
Ċentrali Ewropew fl-operazzjonijiet ta’ 
rifinanzjament prinċipali tiegħu fl-ewwel 
jum tax-xogħol tax-xahar li fih taqa’ d-
data ta’ skadenza.

Or. fr

Emenda 510
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 55
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 [...] imħassar

Or. fr

Emenda 511
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 56 imħassar
Regoli dwar diżimpenn
1. Il-Kummissjoni għandha tiddiżimpenja 
kwalunkwe parti mill-ammont ikkalkolat 
skont it-tieni subparagrafu fi programm 
operattiv li ma jkunx intuża għall-ħlas tal-
prefinanzjament, għall-ħlasijiet interim u 
għall-bilanċ annwali sal-31 ta' Diċembru 
tat-tieni sena finanzjarja wara s-sena tal-
impenn baġitarju taħt il-programm 
operattiv jew għal applikazzjoni għall-ħlas 
imfassla skont l-Artikolu 38 li ma tkunx 
intbagħtet skont l-Artikolu 42.
Għall-finijiet tad-diżimpenn, il-
Kummissjoni għandha tikkalkula l-
ammont billi żżid parti waħda minn sitta 
tal-impenn baġitarju annwali relatat mal-
kontribuzzjoni annwali totali tal-2014 
għal kull wieħed mill-impenji baġitarji 
tas-snin 2015 sal-2020.
2. Permezz ta’ deroga mill-ewwel 
subparagrafu tal-paragrafu 1, id-dati ta’ 
skadenzi għad-diżimpenn ma għandhomx 
japplikaw għall-impenn baġitarju annwali 
relatat mal-kontribuzzjoni annwali totali 
tal-2014.
3. Jekk l-ewwel impenn baġitarju annwali 
jkun relatat mal-kontribuzzjoni annwali 
totali tal-2015, permezz ta’ deroga mill-
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paragrafu 1, id-dati ta’ skadenzi għad-
diżimpenn ma għandhomx japplikaw 
għall-impenn baġitarju annwali relatat 
mal-kontribuzzjoni annwali totali tal-
2015. F’każijiet bħal dawn, il-
Kummissjoni għandha tikkalkula l-
ammont taħt l-ewwel sub-paragrafu tal-
paragrafu 1 billi żżid parti waħda minn 
ħamsa tal-impenn baġitarju annwali 
relatat mal-ammont tal-kontribuzzjoni 
totali tal-2015 ma’ kull wieħed mill-
impenji baġitarji tal-2016 sal-2020.
4. Dik il-parti tal-impenji li tkun għadha 
miftuħa fil-31 ta' Diċembru 2022 
għandha tiġi diżimpenjata jekk xi wieħed 
mid-dokumenti meħtieġa taħt l-
Artikolu 47 (2) ma jkunx ġie sottomess 
lill-Kummissjoni sat-
30 ta' Settembru 2023.

Or. fr

Emenda 512
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 57 imħassar
Eċċezzjoni għad-diżimpenn
1. L-ammont ikkonċernat minn diżimpenn 
għandu jitnaqqas bl-ammonti li l-korp 
responsabbli ma setax jiddikjara lill-
Kummissjoni minħabba:
(a) operazzjonijiet sospiżi minn 
proċedimenti legali jew b’appell 
amministrattiv li għandu effett ta’ 
sospensjoni;  jew

(b) raġunijiet ta’ forza maġġuri li 
jaffettwaw serjament l-implimentazzjoni 
ta’ programm operattiv sħiħ jew parti 
minnu. L-awtoritajiet nazzjonali li 
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jiddikjaraw forza maġġuri għandhom 
juru l-konsegwenzi diretti tal-forza 
maġġuri fuq l-implimentazzjoni tal-
programm operattiv sħiħ jew fuq parti 
minnu;
(c) It-tnaqqis jista’ jintalab darba jekk is-
sospensjoni jew il-forza maġġuri tkun 
damet sa sena, jew għal diversi drabi li 
jikkorrispondu mat-tul ta' żmien tal-forza 
maġġuri jew man-numru ta’ snin bejn id-
data tad-deċiżjoni legali jew 
amministrattiva li tissospendi l-
implementazzjoni tal-operazzjoni u d-data 
tad-deċiżjoni legali jew amministrattiva 
finali.
2. Sal-31 ta’ Jannar, l-Istat Membru 
għandu jibgħat lill-Kummissjoni 
informazzjoni dwar l-eċċezzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 għall-ammont 
li għandu jiġi ddikjarat sal-aħħar tas-sena 
preċedenti.

Or. fr

Emenda 513
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Artikolu 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 58 imħassar
Proċedura għal diżimpenji
1. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-
Istat Membru u lill-awtorità maniġerjali fi 
żmien tajjeb kull meta jkun hemm riskju li 
jiġi applikat id-diżimpenn skont l-
Artikolu 56.
2. Abbażi tal-informazzjoni li jkollha fil-
31 ta’ Jannar, il-Kummissjoni għandha 
tinforma lill-Istat Membru u lill-awtorità 
maniġerjali bl-ammont tad-diżimpenn li 
jirriżulta mill-informazzjoni fil-pussess 
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tagħha.
3. L-Istat Membru għandu jkollu xahrejn 
biex jaqbel mal-ammont li għandu jiġi 
diżimpenjat jew biex jissottometti l-
osservazzjonijiet tiegħu.
4. Sat-30 ta’ Ġunju, l-Istat Membru 
għandu jissottometti lill-Kummissjoni 
pjan rivedut ta’ finanzjament li jirrifletti l-
ammont imnaqqas ta’ għajnuna tal-
programm operattiv għas-sena finanzjarja 
kkonċernata. Fin-nuqqas li ssir tali 
sottomissjoni, il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi l-pjan ta’ finanzjament billi 
tnaqqas il-kontribuzzjoni mill-Fond għas-
sena finanzjarja kkonċernata.
5. Il-Kummissjoni għandha temenda d-
deċiżjoni li tadotta l-programm operattiv, 
permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, sa 
mhux aktar tard mit-30 ta’ Settembru.

Or. fr

Emenda 514
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 60a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 60a
Dispożizzjonijiet transitorji

Il-Kummissjoni għandha tieħu d-
dispożizzjonijiet finanzjarji u 
regolamentari meħtieġa, jekk ikun 
meħtieġ permezz tar-ridistribuzzjoni tal-
baġit, prefinanzjamenti antiċipati jew 
permezz tal-estensjoni tar-Regolament 
(UE) Nru 121/2012, bil-għan li tassigura 
l-kontinwità tal-programm tal-UE ta’ 
Distribuzzjoni tal-Ikel lill-Persuni l-Aktar 
fil-Bżonn (MDP - Most Deprived people) 
bejn l-2013 u l-2014 f’każ li tiġi ttardjata 
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l-implimentazzjoni tar-regolament 
preżenti.

Or. fr

Emenda 515
Pervenche Berès, Karima Delli

Proposta għal regolament
Artikolu 61a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 61a
Perjodu ta’ transizzjoni

- L-Istati Membri li jixtiequ jirrikorru 
għall-Fond għal Għajnuna Ewropea 
għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn fl-2014 
għandhom ikunu jistgħu jagħmlu dan 
billi japplikaw il-proċedura semplifikata li 
ġejja:
i. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni 
programm u l-karatteristiċi prinċipali 
tiegħu (objettivi, benefiċjarji, eżiġenzi 
partikolari rigward il-kwantità ta’ 
prodotti),
ii. 
il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi t-
tqassim tar-riżorsi skont kull Stat 
Membru, billi timxi abbażi tal-programmi 
msemmija hawn fuq,
iii.
l-Istati Membri għandhom jagħtu 
rendikont tal-evoluzzjoni tal-programm u 
tal-effetti tad-distribuzzjoni;
- L-għajnuna alimentari għandha tiġi 
fornuta b’xejn mill-Kummissjoni;
- Din il-proċedura semplifikata għandha 
tiġi applikata sal-31 ta’ Diċembru 2014.

Or. en
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Emenda 516
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Anness 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 [...] imħassar

Or. fr

Emenda 517
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta għal regolament
Annexe 1 – point 4.1.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.1.1. Pjan finanzjarju tal-programm 
operattiv li jagħti l-impenn annwali tal-
Fond u l-kofinanzjament nazzjonali 
korrispondenti fil-programm operattiv 
(f’EUR)

imħassar

Or. es


