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EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, 
bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 6 – nota tal-qiegħ

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

__________________ __________________

1Taħt l-UNSCR Nru 1244/1999 1Mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet 
dwar l-istatus u konformi mal-UNSCR 
1244/1999 u mal-Opinjoni tal-QIĠ dwar 
id-Dikjarazzjoni tal-Indipendenza tal-
Kosovo.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-assistenza taħt dan ir-Regolament 
għandha tiġi pprovduta skont il-qafas ta’ 
politika għat-tkabbir definit mill-Unjoni 
għal kull pajjiż benefiċjarju u rifless fil-
pakkett annwali tat-tkabbir tal-
Kummissjoni, inklużi r-Rapporti ta’ 
Progress u l-Istrateġija għat-Tkabbir, fil-
ftehimiet ta’ Stabbiltà u ta’ Assoċjazzjoni u 
fis-Sħubiji Ewropej jew ta’ Adeżjoni. L-
assistenza għandha tiffoka prinċipalment 
fuq għadd limitat ta' oqsma ta' politika li se 
tgħin lill-pajjiżi benefiċjarji jsaħħu l-
istituzzjonijiet demokratiċi u l-istat tad-
dritt, ir-riforma tal-ġudikatura u l-

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

amministrazzjoni pubblika, ir-rispett għad-
drittijiet fundamentali u l-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u non-
diskriminazzjoni, u l-implimentazzjoni tal-
Qafas tal-Unjoni Ewropea għall-istrateġiji 
ta' integrazzjonali nazzjonali tar-Roma.
Għandha wkoll ittejjeb l-iżvilupp 
ekonomiku u soċjali tagħhom, li jesfasizza 
aġenda tat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiva konformi mal-istrateġija Ewropa 
2020 u biex isir allinjament progressiv 
mal-kriterji ta' Kopenħagen. Il-koerenza 
bejn l-assistenza finanzjarja u l-progress 
ġenerali li saru fl-implimentazzjoni tal-
istrateġija ta' qabel l-adeżjoni għandha tiġi 
msaħħa.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(20) Meta pajjiż benefiċjarju jikser il-
prinċipji li l-Unjoni hija mibnija fuqhom, 
jew ma jirrispettax l-impenji li jinsabu fil-
ftehimiet rilevanti konklużi mal-Unjoni, 
jew ma jagħmilx biżżejjed progress fir-
rigward tal-kriterji tal-adeżjoni, jew ma 
jibqax konformi mar-rekwiżiti għat-teħid 
ta' deċiżjonijiet politiċi dwar l-assistenza, 
jew għall-ġestjoni amministrattiva tagħha,
il-Kunsill, fuq proposta tal-Kummissjoni, 
għandu jkun jista’ jieħu l-miżuri xierqa 
biex jikkoreġi s-sitwazzjoni.

Or. en
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) L-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa 
u l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneru 
se jiġu promossi matul id-diversi stadji 
tal-applikazzjoni tal-IPA, inkluż id-diżinn, 
l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tiegħu.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a – punt iv a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iva) it-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-isħab 
soċjali biex jiżviluppaw id-djalogu soċjali;

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(v) l-iżvilupp tas-soċjetà ċivili u l-isħubiji 
soċjoekonomiċi u t-tfassil ta' mekkaniżmi 
konsultattivi xierqa għall-istrutturar tad-
djalogu mal-awtoritajiet;

Or. en
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 - punt a - punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vi) ir-rikonċiljazzjoni, il-miżuri tal-bini 
tal-paċi u l-bini tal-kunfidenza.

(vi) ir-rikonċiljazzjoni nazzjonali, lokali u 
reġjonali, il-miżuri tal-bini tal-paċi u l-bini 
tal-kunfidenza u relazzjonjiet tajba bejn il-
pajjiżi ġirien.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 2 - paragrafu 1 – punt b – kliem tal-bidu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Appoġġ għall-iżvilupp u r-riformi 
ekonomiċi, soċjali u territorjali, li 
jimmiraw għal tkabbir sostenibbli, 
intelliġenti u inklussiv, fost affarijiet oħra 
permezz:

(b) Appoġġ għall-iżvilupp u r-riformi 
ekonomiċi, soċjali u territorjali, li 
jimmiraw għal tkabbir sostenibbli, 
intelliġenti u inklussiv b'konformità mal-
istrateġija Ewropa 2020, fost affarijiet 
oħra permezz:

Or. en

Emenda 12

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(ii) tar-riformi ekonomiċi neċessarji biex 
jilqgħu għall-pressjoni kompetittiva u l-
forzi tas-suq fl-Unjoni, filwaqt li jsegwu 
miri ekonomiċi, soċjali u ambjentali u 
jkunu konformi mal-prinċipji tar-
responsabbiltà soċjali korporattiva;



PA\895525MT.doc PE483.844v03-009/17 PA\895525MT.doc

MT

Or. en

Emenda 13

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(iii) tat-trawwim tal-impjiegi ta' kwalità u 
l-iżvilupp tal-kapital uman;

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) It-tisħiħ tal-abbiltà tal-pajjiżi 
benefiċjarji biex jissodisfaw l-obbligi li 
ġejjin mis-sħubija billi jappoġġaw l-
allinjament progressiv ma' u l-adozzjoni, 
implimentazzjoni u infurzar tal-acquis 
communautaire, tal-fondi strutturali, ta' 
koeżjoni, u għall-iżvilupp agrikolu u l-
politiki tal-Unjoni.

(c) It-tisħiħ tal-abbiltà tal-pajjiżi 
benefiċjarji biex jissodisfaw l-obbligi li 
ġejjin mis-sħubija billi jappoġġaw l-
allinjament progressiv ma' u l-adozzjoni, 
implimentazzjoni u infurzar tal-acquis 
communautaire, tal-fondi strutturali, ta' 
koeżjoni, u għall-iżvilupp agrikolu u l-
politiki tal-Unjoni. l-appoġġ attiv tal-
mekkaniżmi ta' infurzar u monitoraġġ li 
jiżguraw l-implimentazzjoni tal-obbligi 
skont l-acquis communautaire u l-
istandards u l-impenji internazzjonali 
relevanti 

Or. en
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) It-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali permezz tat-tisħiħ tal-
kapaċitajiet ta' inizjattivi bbażati fuq il-
komunità u l-involviment ta' benefiċjarji 
lokali u reġjonali, kif ukoll permezz tas-
sostenn għal strutturi adegwati settorali u 
tal-impriżi, SMEs f'dawk il-livelli u l-
investiment f'żoni rurali.

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

– Progress fl-oqsma tad-demokrazija, l-
istat tad-dritt, ir-rispett għad-drittijiet tal-
bniedem u l-libertajiet fundamentali, is-
sistema tal-ġustizzja u l-livell tal-kapaċità 
amministrattiva u l-kwalità ta' djalogu 
soċjali u ċivili;

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Progress fir-riformi ekonomiċi; is-
solidità u l-effettività tal-istrateġiji ta' 
żvilupp soċjali u ekonomiku, progress lejn 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 

– Progress fir-riformi ekonomiċi; is-
solidità, l-effettività u l-ġustizzja soċjali
tal-istrateġiji ta' żvilupp soċjali u
ekonomiku, progress lejn tkabbir 
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inkluż permezz tal-investimenti pubbliċi 
appoġġjati mill-IPA;

intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, u l-
ħolqien tal-impjieg ta' kwalità, inkluż 
permezz tal-investimenti pubbliċi 
appoġġjati mill-IPA;

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Il-korp ta' leġiżlazzjoni allinjat mal-
acquis; progress f'riforma istituzzjonali 
relatata mal-Unjoni, inkluż tranżizzjoni 
għal ġestjoni ċentralizzata tal-assistenza 
provduta taħt dan ir-Regolament;

– Il-korp ta' leġiżlazzjoni allinjat mal-
acquis, inkluż il-preċedent tal-
implimentazzjoni tagħha; progress 
f'riforma istituzzjonali relatata mal-Unjoni, 
inkluż tranżizzjoni għal ġestjoni 
ċentralizzata tal-assistenza provduta taħt 
dan ir-Regolament;

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Għandhom jitħeġġu possibilitajiet 
għall-progress lejn objettivi speċifiċi 
permezz tat-taħlita f'salt tal-assistenza fl-
oqsma differenti tal-politika 

Or. en
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. L-assistenza fl-oqsma politiċi kollha 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha 
tindirizza b'mod speċifiku l-bżonnijiet taċ-
ċittadini l-aktar vulnerabbli u ta' dawk iċ-
ċittadini li huma l-aktar fir-riskju tal-
faqar u/jew soċjalment esklużi.

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tiżdied l-effikaċja u l-effiċjenza 
fl-għoti tal-assistenza u sabiex jiġi evitat il-
finanzjament doppju, il-Kummissjoni 
għandha, flimkien mal-Istati Membri, tieħu 
l-passi neċessarji sabiex tiżgura 
koordinazzjoni, u kumplimentarjetà aħjar 
mal-organizzazzjonijiet u l-entitajiet 
multilaterali u reġjonali, bħall-
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali, 
aġenziji tan-Nazzjonijiet Uniti, fondi u 
programmi, u donaturi mhux mill-Unjoni.

4. Sabiex tiżdied l-effikaċja u l-effiċjenza 
fl-għoti tal-assistenza u sabiex jiġi evitat il-
finanzjament doppju, il-Kummissjoni 
għandha, flimkien mal-Istati Membri, tieħu 
l-passi neċessarji sabiex tiżgura 
koordinazzjoni, u kumplimentarjetà aħjar 
mal-organizzazzjonijiet u l-entitajiet 
multilaterali u reġjonali, bħall-
istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali, 
il-Kunsill tal-Ewropa, aġenziji tan-
Nazzjonijiet Uniti, fondi u programmi, u 
donaturi mhux mill-Unjoni, u mal-
inizjattvi tas-settur privat.

Or. en
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta tipprepara, timplimenta u 
tissorvelja l-għajnuna taħt dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni fil-prinċipju 
taġixxi fi sħubija mal-pajjiżi benefiċjarji.
Is-sħubija għandha tinvolvi, kif xieraq, 
awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali 
kompetenti, imsieħba ekonomiċi u soċjali, 
soċjetà ċivili u atturi mhux statali.

5. Meta tipprepara, timplimenta u 
tissorvelja l-għajnuna taħt dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni fil-prinċipju 
taġixxi fi sħubija mal-pajjiżi benefiċjarji.
Fi prinċipju, is-sħubija għandha tinvolvi 
b'mod attiv, awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali kompetenti, imsieħba 
ekonomiċi u soċjali, soċjetà ċivili u atturi 
mhux statali.

Or. en

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
Qafas Strateġiku Komuni għall-Istrument 
għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni. Il-
Qafas Strateġiku Komuni tal-IPA jsarraf il-
prijoritajiet politiċi tal-politika tat-tkabbir 
f’azzjonijiet ewlenin li jistgħu jirċievu 
assistenza taħt dan ir-Regolament.

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
Qafas Strateġiku Komuni għall-Istrument 
għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni. Il-
Qafas Strateġiku Komuni tal-IPA jsarraf il-
prijoritajiet politiċi tal-politika tat-tkabbir u 
l-istrateġija Ewropa 2020 f’azzjonijiet 
ewlenin li jistgħu jirċievu assistenza taħt 
dan ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tinvolvi is-
soċjetà ċivili, l-isħab soċjali u l-Parlament 
Ewropew fl-abbozzar u r-rieżami tal-
Qafas Strateġiku Komuni IPA.

Or. en

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-assistenza taħt dan ir-Regolament tiġi 
pprovduta fuq il-bażi ta’ dokumenti 
indikattivi ta' strateġija ta’ pajjiż jew ta’ 
ħafna pajjiżi (minn issa 'l quddiem "id-
dokumenti ta' strateġija"), stabbiliti għat-tul 
tal-Qafas Finanzjarju Multiannwali tal-
Unjoni, mill-Kummissjoni fi sħubija mal-
pajjiż jew pajjiżi benefiċjarju/benefiċjarji 
kkonċernat(i).

1. L-assistenza taħt dan ir-Regolament tiġi 
pprovduta fuq il-bażi ta’ dokumenti 
indikattivi ta' strateġija ta’ pajjiż jew ta’ 
ħafna pajjiżi (minn issa 'l quddiem "id-
dokumenti ta' strateġija"), stabbiliti għat-tul 
tal-Qafas Finanzjarju Multiannwali tal-
Unjoni, mill-Kummissjoni fi sħubija mal-
pajjiż jew pajjiżi benefiċjarju/benefiċjarji 
kkonċernat(i).u wara konsultazzjoni mas-
soċjetà ċivili u l-isħab soċjali fil-pajjiż jew 
pajjiżi kkonċernati.

Or. en

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dokumenti ta’ strateġija jinkludu l-
allokazzjoni indikattiva tal-fondi tal-UE 
għal kull qasam ta’ linja ta' politika, kif 

3. Id-dokumenti ta’ strateġija jinkludu l-
allokazzjoni indikattiva tal-fondi tal-UE 
għal kull qasam ta’ linja ta' politika, kif 
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applikabbli, imqassma kull sena, 
b’konformità mal-kriterji stabbiliti fil-
Qafas Strateġiku Komuni tal-IPA msemmi 
fl-Artikolu 5. L-allokazzjoni indikattiva 
tal-fondi tieħu kont ta' ħtiġijiet, kapaċità ta' 
assorbiment u tal-kapaċità amministrattiva 
tal-pajjiżi benefiċjarji. Għandha tippermetti 
wkoll l-indirizzar tal-ħtiġijiet emerġenti u 
tinkludi inċentivi sabiex tittejjeb il-
prestazzjoni tal-pajjiżi benefiċjarji fir-
rigward tal-għanijiet stabbiliti fl-istrateġija 
indikattiva multiannwali.

applikabbli, imqassma kull sena, 
b’konformità mal-kriterji stabbiliti fil-
Qafas Strateġiku Komuni tal-IPA msemmi 
fl-Artikolu 5, mingħajr ħsara għall-
possibbiltà li titħallat l-asssistenza 
f'oqsma politiċi differenti. L-allokazzjoni 
indikattiva tal-fondi tieħu kont ta' ħtiġijiet, 
kapaċità ta' assorbiment u tal-kapaċità 
amministrattiva tal-pajjiżi benefiċjarji.
Għandha tippermetti wkoll l-indirizzar tal-
ħtiġijiet emerġenti u tinkludi inċentivi 
sabiex tittejjeb il-prestazzjoni tal-pajjiżi 
benefiċjarji fir-rigward tal-għanijiet 
stabbiliti fl-istrateġija indikattiva 
multiannwali.

Or. en

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Kummissjoni għandha tqis, fl-
abbozzar u fir-rieżami tad-dokumenti tal-
istrateġija, tad-dispożizzjonijiet l-aktar 
riċenti tal-Parlament Ewropew dwar l-
integrazzjoni Ewropea ta' kull pajjiż fi 
triqtu lejn l-adeżjoni. Id-dokumenti tal-
istrateġija għandhom ikunu disponibbli 
għall-Parlament Ewropew fuq talba 
tiegħu.

Or. en
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Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-ammont ta’ referenza finanzjarju 
għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament għall-perjodu mill-2014 sal-
2020 ikun EUR 14 110 100 000 (prezzijiet 
kurrenti). Sa 3% tal-ammont finanzjarju ta' 
referenza jiġi allokat għall-programmi ta' 
koperazzjoni transkonfinali bejn pajjiżi 
benefiċjarji u Stati Membri tal-UE, u minn 
tal-anqas 1,5% tal-ammont finanzjarju ta' 
referenza għandu jiġi riżervat għal 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
inkluża l-Faċilità tas-Soċjetà Ċivili.

Or. en


