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Emenda 35
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-attivitajiet tal-programm, jiġifieri s-
Sistemi ta’ Informazzjoni Ewropea, l-
azzjonijiet konġunti għall-uffiċjali doganali 
u l-inizjattivi komuni ta’ taħriġ, huma 
mistennija li jikkontribwixxu għat-twettiq 
tal-Istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Billi 
jippromwovi qafas għal attivitajiet li l-għan 
tagħhom huwa li l-awtoritajiet doganali 
jkunu aktar effiċjenti, isaħħu l-
kompetittività tan-negozji u 
jikkontribwixxu għall-ħarsien tal-interessi 
finanzjarji u ekonomiċi tal-Unjoni, il-
programm se jsaħħaħ b’mod attiv il-
funzjonament tal-unjoni doganali.

(2) L-attivitajiet tal-programm, jiġifieri s-
Sistemi ta’ Informazzjoni Ewropea, l-
azzjonijiet konġunti għall-uffiċjali doganali 
u l-inizjattivi komuni ta’ taħriġ, huma 
mistennija li jikkontribwixxu għat-twettiq 
tal-Istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Billi 
jippromwovi qafas għal attivitajiet li l-għan 
tagħhom huwa li l-awtoritajiet doganali 
jkunu aktar effiċjenti u modernizzati, 
isaħħu l-kompetittività tan-negozji u 
jikkontribwixxu għall-ħarsien tal-interessi 
finanzjarji u ekonomiċi tal-Unjoni, il-
programm se jsaħħaħ b’mod attiv il-
funzjonament tal-unjoni doganali.

Or. en

Emenda 36
Patricia van der Kammen

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Sabiex jappoġġja l-proċess ta’ adeżjoni 
u assoċjazzjoni min-naħa tal-pajjiżi terzi, 
il-programm għandu jkun miftuħ għall-
parteċipazzjoni tal-pajjiżi li għandhom 
jissieħbu u dawk kandidati kif ukoll il-
kandidati potenzjali u l-pajjiżi msieħba 
tal-Politika Ewropea tal-Viċinat jekk jiġu 
ssodisfati ċerti kundizzjonijiet. 
B’kunsiderazzjoni tal-interkonnettività 
tal-ekonomija dinjija li dejjem qiegħda 

imħassar
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tiżdied, il-programm ikompli jipprovdi l-
possibbiltà li jiġu involuti esperti esterni, 
bħal uffiċjali tal-pajjiżi terzi, 
rappreżentanti ta’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali jew operaturi ekonomiċi 
f’ċerti attivitajiet. Il-ħolqien tas-SEAE 
taħt l-awtorità tar-Rappreżentant Għoli u 
Viċi-President (RGħVP) jista' jiffaċilita l-
koordinazzjoni tal-politika u l-koerenza 
f'qasam li huwa komponent relvanti tal-
istrateġiji u l-azzjonijiet esterni tal-UE, 
kemm fuq bażi bilaterali kif ukoll fuq dik 
multilaterali.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 33 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE): Fil-limiti tal-
applikazzjoni tat-Trattati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skond il-proċedura 
leġislattiva ordinarja, għandhom jieħdu miżuri sabiex isaħħu l-kooperazzjoni doganali bejn 
Stati Membri u bejn dawn u l-Kummissjoni.

Emenda 37
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Sabiex jappoġġja l-proċess ta’ adeżjoni 
u assoċjazzjoni min-naħa tal-pajjiżi terzi, 
il-programm għandu jkun miftuħ għall-
parteċipazzjoni tal-pajjiżi li għandhom 
jissieħbu u dawk kandidati kif ukoll il-
kandidati potenzjali u l-pajjiżi msieħba tal-
Politika Ewropea tal-Viċinat jekk jiġu 
ssodisfati ċerti kundizzjonijiet. 
B’kunsiderazzjoni tal-interkonnettività tal-
ekonomija dinjija li dejjem qiegħda tiżdied, 
il-programm ikompli jipprovdi l-
possibbiltà li jiġu involuti esperti esterni, 
bħal uffiċjali tal-pajjiżi terzi, rappreżentanti 
ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali jew 
operaturi ekonomiċi f’ċerti attivitajiet. Il-

(3) Sabiex jappoġġja l-proċess ta’ adeżjoni 
u assoċjazzjoni min-naħa tal-pajjiżi terzi, 
il-programm għandu jkun miftuħ għall-
parteċipazzjoni tal-pajjiżi li għandhom 
jissieħbu u dawk kandidati kif ukoll il-
kandidati potenzjali u l-pajjiżi msieħba tal-
Politika Ewropea tal-Viċinat jekk jiġu 
ssodisfati ċerti kundizzjonijiet. 
B’kunsiderazzjoni tal-interkonnettività tal-
ekonomija dinjija li dejjem qiegħda tiżdied, 
il-programm ikompli jipprovdi l-
possibbiltà li jiġu involuti esperti esterni, 
bħal uffiċjali tal-pajjiżi terzi, rappreżentanti 
ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali jew 
operaturi ekonomiċi f’ċerti attivitajiet, 
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ħolqien tas-SEAE taħt l-awtorità tar-
Rappreżentant Għoli u Viċi-President 
(RGħVP) jista' jiffaċilita l-koordinazzjoni 
tal-politika u l-koerenza f'qasam li huwa 
komponent relvanti tal-istrateġiji u l-
azzjonijiet esterni tal-UE, kemm fuq bażi 
bilaterali kif ukoll fuq dik multilaterali.

bħall-ġbir ta’ informazzjoni dwar frodi u 
irregolaritajiet. Il-ħolqien tas-SEAE taħt l-
awtorità tar-Rappreżentant Għoli u Viċi-
President (RGħVP) jista' jiffaċilita l-
koordinazzjoni tal-politika u l-koerenza 
f'qasam li huwa komponent relvanti tal-
istrateġiji u l-azzjonijiet esterni tal-UE, 
kemm fuq bażi bilaterali kif ukoll fuq dik 
multilaterali.

Or. en

Emenda 38
Louis Grech

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-għanijiet tal-programm iqisu l-
problemi u l-isfidi identifikati għad-dwana 
fid-deċennju li ġej. Il-programm għandu 
jkompli jkollu rwol f'oqsma vitali bħal fl-
implimentazzjoni koerenti tad-dwana u l-
liġi relatata fl-Unjoni. Barra minn hekk, l-
enfasi tal-programm ser tkun fuq il-ħarsien 
tal-interessi finanzjarji u ekonomiċi tal-
Unjoni, is-salvagwardja tas-sikurezza u s-
sigurtà, il-faċilitazzjoni tal-kummerċ, fost 
l-oħrajn permezz ta sforzi kollaborattivi fil-
ġlieda kontra l-frodi u ż-żieda tal-kapaċità 
amministrattiva tal-awtoritajiet doganali.

(4) L-għanijiet tal-programm iqisu l-
problemi u l-isfidi identifikati għad-dwana 
fid-deċennju li ġej. Il-programm għandu 
jkompli jkollu rwol f'oqsma vitali bħal fl-
implimentazzjoni koerenti tad-dwana u l-
liġi relatata fl-Unjoni. Barra minn hekk, l-
enfasi tal-programm ser tkun fuq il-ħarsien 
tal-interessi finanzjarji u ekonomiċi tal-
Unjoni, is-salvagwardja tas-sikurezza u s-
sigurtà, il-faċilitazzjoni tal-kummerċ, fost 
l-oħrajn permezz ta sforzi kollaborattivi fil-
ġlieda kontra l-frodi u ż-żieda tal-kapaċità 
amministrattiva tal-awtoritajiet doganali. 
Il-Kummissjoni għandha tinkoraġġixxi 
lill-Istati Membri li għadhom ma 
żviluppawx tekniki elettroniċi adegwati ta’ 
pproċessar ta’ dejta biex jagħmlu dan u 
biex jimxu lejn suq uniku aktar diġitali.

Or. en

Emenda 39
Olle Schmidt
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Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-għanijiet tal-programm iqisu l-
problemi u l-isfidi identifikati għad-dwana 
fid-deċennju li ġej. Il-programm għandu 
jkompli jkollu rwol f'oqsma vitali bħal fl-
implimentazzjoni koerenti tad-dwana u l-
liġi relatata fl-Unjoni. Barra minn hekk, l-
enfasi tal-programm ser tkun fuq il-ħarsien 
tal-interessi finanzjarji u ekonomiċi tal-
Unjoni, is-salvagwardja tas-sikurezza u s-
sigurtà, il-faċilitazzjoni tal-kummerċ, fost 
l-oħrajn permezz ta sforzi kollaborattivi fil-
ġlieda kontra l-frodi u ż-żieda tal-kapaċità 
amministrattiva tal-awtoritajiet doganali.

(4) L-għanijiet tal-programm iqisu l-
problemi u l-isfidi identifikati għad-dwana 
fid-deċennju li ġej. Il-programm għandu 
jkompli jkollu rwol f'oqsma vitali bħal fl-
implimentazzjoni koerenti tad-dwana u l-
liġi relatata fl-Unjoni modernizzati. Barra 
minn hekk, l-enfasi tal-programm ser tkun 
fuq il-ħarsien tal-interessi finanzjarji u 
ekonomiċi tal-Unjoni, is-salvagwardja tas-
sikurezza u s-sigurtà, il-faċilitazzjoni tal-
kummerċ permezz ta’ simplifikazzjonijiet 
għal negozju konformanti, fost l-oħrajn 
permezz ta sforzi kollaborattivi fil-ġlieda 
kontra l-frodi u ż-żieda tal-kapaċità 
amministrattiva tal-awtoritajiet doganali.

Or. en

Emenda 40
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Il-bini ta’ kapaċitajiet tekniċi jgħin 
biex jiżgura sikurezza u sigurtà u 
jiffaċilita l-kummerċ leġittimu. 
Madankollu, meta jitqiesu r-
restrizzjonijiet finanzjarji li għaddejjin 
minnhom attwalment diversi Stati 
Membri, il-ksib u l-manutenzjoni tat-
tagħmir meħtieġ għal dan l-iskop (p.e. 
scanners, tagħmir tal-laboratorju) 
jirrappreżentaw sfida li konsegwentement 
toffri theddida għall-protezzjoni effettiva 
tal-fruntieri esterni tal-Unjoni. Għalhekk 
huwa essenzjali li jiġi pprovdut appoġġ 
finanzjarju fil-qasam tal-ksib u l-
manutenzjoni tat-tagħmir tekniku 
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meħtieġ. Fir-rigward tal-allokazzjoni 
finanzjarja għall-programm, għandu jiġi 
stipulat li appoġġ finanzjarju għall-ksib u 
l-manutenzjoni ta’ tagħmir tekniku 
għandu jkun ibbażat fuq rata ta’ 
kofinanzjament ta’mhux aktar minn 10%. 
Dan għandu jsaħħaħ l-investimehnt 
nazzjonali f’miżuri dwar bini ta’ 
kapaċitajiet tekniċi.

Or. it

Emenda 41
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-bini ta' kompetenza umana fil-forma 
ta' taħriġ komuni għandu jitwettaq permezz 
tal-programm. L-uffiċjali tad-dwana 
jeħtieġu li jżidu u jaġġornaw l-għarfien u l-
ħiliet tagħhom meħtieġa biex iservu l-
ħtiġijiet tal-Unjoni. Il-programm għandu 
jkun essenzjali għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet 
umani permezz ta’ appoġġ imtejjeb ta’ 
taħriġ li fil-mira tiegħu jkollu l-uffiċjali 
tad-dwana kif ukoll operaturi ekonomiċi. 
Għal dan il-fini, l-approċċ attwali tal-
Unjoni għat-taħriġ komuni li prinċipalment 
kien ibbażat fuq l-iżvilupp ċentrali tat-
tagħlim elettroniku għandu jiżviluppa fi 
programm ta’ appoġġ multidimensjonali 
għat-taħriġ għall-Unjoni.

(7) Il-bini ta' kompetenza umana huwa 
kruċjali u għandu jitwettaq fil-forma ta' 
taħriġ komuni għandu jitwettaq permezz 
tal-programm. L-uffiċjali tad-dwana 
jeħtieġu li jżidu u jaġġornaw l-għarfien u l-
ħiliet tagħhom meħtieġa biex iservu l-
ħtiġijiet tal-Unjoni. Il-programm għandu 
jkun essenzjali għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet 
umani permezz ta’ appoġġ imtejjeb ta’ 
taħriġ li fil-mira tiegħu jkollu l-uffiċjali 
tad-dwana kif ukoll operaturi ekonomiċi. 
Għal dan il-fini, l-approċċ attwali tal-
Unjoni għat-taħriġ komuni li prinċipalment 
kien ibbażat fuq l-iżvilupp ċentrali tat-
tagħlim elettroniku għandu jiżviluppa fi 
programm ta’ appoġġ multidimensjonali 
għat-taħriġ għall-Unjoni.

Or. en

Emenda 42
Olle Schmidt
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Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Il-kooperazzjoni dwar il-
valutazzjoni tar-riskju intelliġenti hija 
kruċjali biex negozji konformanti u 
affidabbli jkollhom benefiċċju massimu 
mis-simplifikazzjonijiet tal-
amministrazzjoni elettronika tad-dwana, u 
tippermetti li l-irregolaritajiet jiġu 
milquta.

Or. en

Emenda 43
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Premessa 12b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) It-trasport illegali ta’ merkanzija 
huwa problema serja fl-Unjoni u ma 
jaffettwax biss l-interessi finanzjarji tal-
Unjoni iżda joffri riskju sostanzjali għall-
konsumaturi u ċ-ċittadini.

Or. en

Emenda 44
Patricia van der Kammen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2 – sottopunt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) rappreżentanti tal-awtoritajiet 
governattivi inklużi pajjiżi mhux 
parteċipanti fil-programm skont tal-
Artikolu 3(2)1 u 3(2)2;

(a) rappreżentanti tal-awtoritajiet 
governattivi;
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Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 33 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE): Fil-limiti tal-
applikazzjoni tat-Trattati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skond il-proċedura 
leġislattiva ordinarja, għandhom jieħdu miżuri sabiex isaħħu l-kooperazzjoni doganali bejn 
Stati Membri u bejn dawn u l-Kummissjoni.

Emenda 45
Patricia van der Kammen

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pajjiżi parteċipanti għandhom ikunu l-
Istati Membri u l-pajjiżi msemmija fil-
paragrafu 2 bil-kundizzjoni li jintlaħqu l-
kundizzjonijiet stabbiliti f'dak il-
paragrafu.

1. Il-pajjiżi parteċipanti għandhom ikunu l-
Istati Membri.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 33 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE): Fil-limiti tal-
applikazzjoni tat-Trattati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skond il-proċedura 
leġislattiva ordinarja, għandhom jieħdu miżuri sabiex isaħħu l-kooperazzjoni doganali bejn 
Stati Membri u bejn dawn u l-Kummissjoni.

Emenda 46
Patricia van der Kammen

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programm għandu jkun miftuħ 
għall-parteċipazzjoni ta’ kwalunkwe 
wieħed mill-pajjiżi li ġejjin:

imħassar

(1) il-pajjiżi li għandhom jissieħbu, il-
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pajjiżi kandidati u l-kandidati potenzjali li 
jibbenefikaw minn strateġija ta’ qabel l-
adeżjoni, skont il-prinċipji ġenerali u t-
termini u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-
parteċipazzjoni ta’ dawk il-pajjiżi fil-
programmi tal-Unjoni stabbiliti fil-
Ftehimiet Qafas, id-Deċiżjonijiet tal-
Kunsill ta’ Assoċjazzjoni jew Ftehimiet 
simili rispettivi;
(2) il-pajjiżi msieħba tal-Politika Ewropea 
tal-Viċinat bil-kundizzjoni li dawk il-
pajjiżi jkunu laħqu livell suffiċjenti ta’ 
approssimazzjoni tal-metodi legiżlattivi u 
amministrattivi rilevanti għal dawk tal-
Unjoni. Il-pajjiżi msieħba kkonċernati 
għandhom jipparteċipaw fil-programm 
skont id-dispożizzjonjiet li għandhom jiġu 
determinati ma’ dawk il-pajjiżi wara t-
twaqqif ta’ Ftehimiet Qafas li 
jikkonċernaw il-parteċipazzjoni tagħhom 
fil-programmi tal-Unjoni.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 33 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE): Fil-limiti tal-
applikazzjoni tat-Trattati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skond il-proċedura 
leġislattiva ordinarja, għandhom jieħdu miżuri sabiex isaħħu l-kooperazzjoni doganali bejn 
Stati Membri u bejn dawn u l-Kummissjoni.

Emenda 47
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għan ġenerali u objettiv speċifiku Għan ġenerali 

Or. it
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Emenda 48
Constance Le Grip

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għan ġenerali u objettiv speċifiku Objettivi ġenerali 

Or. fr

Emenda 49
Constance Le Grip

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-għan ġenerali tal-programm huwa li 
jsaħħaħ is-suq intern permezz ta' unjoni 
doganali effiċjenti u effettiva.

1. Il-programm għandu jiġi mfassal biex 
jiżgura li l-objettivi ġenerali li ġejjin 
jintlaħqu:

Or. fr

Emenda 50
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-għan ġenerali tal-programm huwa li 
jsaħħaħ is-suq intern permezz ta' unjoni 
doganali effiċjenti u effettiva.

1. L-għan ġenerali tal-programm huwa li 
jsaħħaħ is-suq intern permezz tal-
modernizzazzjoni effiċjenti u effettiva tal-
unjoni doganali.

Or. en
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Emenda 51
Constance Le Grip

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jsaħħaħ is-suq intern permezz ta' 
unjoni doganali effiċjenti u effettiva.

Or. fr

Emenda 52
Constance Le Grip

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jiżgura li l-amministrazzjonijiet 
doganali tal-Istati Membri jinteraġixxu u 
jwettqu l-kompiti tagħhom b’mod 
effiċjenti daqs li kieku kienu 
amministrazzjoni waħda, sabiex jiġu 
żgurati kontrolli li jipprovdu riżultati 
ekwivalenti f’kull punt tat-territorju 
doganali tal-Unjoni u biex tiġi appoġġjata 
l-attività tan-negozju leġittima;

Or. fr

Emenda 53
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għan speċifiku tal-programm għandu 
jkun l-appoġġ għall-iffunzjonar tal-unjoni 
doganali, partikolarment permezz tal-

imħassar
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kooperazzjoni bejn il-pajjiżi parteċipanti, 
l-awtoritajiet doganali tagħhom, 
awtoritajiet kompetenti oħrajn, u l-
uffiċjali u l-esperti esterni tagħhom.

Or. it

Emenda 54
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) id-disponibbiltà tan-Netwerk ta' 
Komunikazzjoni Komuni għas-Sistemi ta' 
Informazzjoni Ewropej;

(1) id-disponibbiltà u l-operazzjoni tan-
Netwerk ta' Komunikazzjoni Komuni u l-
komponenti tal-Unjoni tas-Sistemi ta' 
Informazzjoni Ewropej;

Or. it

Emenda 55
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) tibdil fil-perċezzjoni tal-partijiet 
interessati tal-programm fir-rigward tal-
kontribut tal-programm għat-tisħiħ tas-
suq intern;

Or. it

Emenda 56
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) progress fil-proċess ta’ 
armonizzazzjoni u standardizzazzjoni tal-
kontrolli doganali.

Or. it

Emenda 57
Constance Le Grip

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Objettivi Speċifiċi

1. L-objettivi speċifiċi tal-programm 
għandhom ikunu dawn li ġejjin:
(a) l-appoġġ favur il-preparazzjoni, l-
applikazzjoni konsistenti u l-
implimentazzjoni effettiva tal-liġi tal-
Unjoni, bil-ħsieb li jissaħħu l-effiċjenza, l-
effikaċja u l-uniformità tal-unjoni 
doganali;
(b) it-tisħiħ tal-kompetittività tan-negozji 
Ewropej permezz tal-faċilitazzjoni tal-
kummerċ leġittimu, u t-tnaqqis tal-kosti 
ta’ konformità u l-piżijiet amministrattivi, 
u l-ħarsien minn kompetizzjoni inġusta;
(c) il-prevenzjoni tal-qerq biex jiġu 
protetti s-sikurezza u s-sigurtà taċ-
ċittadini u għall-protezzjoni tal-ambjent;
(d) il-ġlieda kontra l-iffalsifikar u l-
piraterija, li jikkawżaw telf ta’ introjtu 
għall-operaturi ekonomiċi tal-Unjoni u 
huma vjolazzjoni tad-drittijiet ta’ 
proprjetà intellettwali;
(e) il-ġlieda kontra l-frodi u t-titjib tal-
kompetittività, is-sikurezza u s-sigurtà bit-
titjib tal-kooperazzjoni ma’ 
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organizzazzjonijiet internazzjonali, pajjiżi 
terzi, awtoritajiet governattivi oħra, 
operaturi ekonomiċi u l-
organizzazzjonijiet tagħhom;
(f) it-tistħiħ tal-kompetittività tan-negozji 
tal-Unjoni permezz tal-faċilitazzjoni tal-
kummerċ u t-tnaqqis tal-kosti ta’ 
konformità, sabiex tiġi żgurata l-
protezzjoni tal-interessi finanzjarji u 
ekonomiċi tal-Unjoni u tal-Istati Membri;
(g) il-kontribut għall-iffunzjonar effiċjenti 
tal-awtoritajiet doganali permezz tat-titjib 
tal-kapaċità amministrattiva tagħhom,
2. Kull wieħed mill-objettivi elenkati hawn 
fuq għandu jitkejjel permezz ta’ indikatur 
ibbażat fuq il-perċezzjoni tal-programm 
min-naħa tal-partijiet interessati fir-
rigward tal-kontribut li l-programm jagħti 
għall-kisba tal-objettivi speċifiċi.  L-
indikaturi għandhom jiġu stabbiliti u, 
jekk meħtieġ, modifikati fi programm ta’ 
ħidma annwali.

Or. fr

Emenda 58
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Prijoritajiet Objettivi Speċifiċi

Or. it

Emenda 59
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prijoritajiet tal-programm għandhom 
ikunu kif ġej:

L-objettivi speċifiċi tal-programm 
għandhom ikunu dawn li ġejjin:

Or. it

Emenda 60
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontribut tal-programm għar-
realizzazzjoni ta’ kull wieħed mill-objettivi 
speċifiċi stabbiliti fl-ewwel subparagrafu 
għandu jitkejjel bl-użu ta’ sett ta’ 
indikaturi stabbiliti fil-programm ta’ 
ħidma annwali. Dawn l-indikaturi 
għandhom jinkludu l-fehmiet tal-partijiet 
interessati u tal-parteċipanti fl-azzjonijiet 
finanzjati dwar l-utilità tal-programm 
f’termini tal-ilħuq tal-objettivi speċifiċi, 
kif ukoll l-indikaturi stabbiliti fl-Artikolu 
5(3).

Or. it

Emenda 61
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) l-appoġġ tat-tħejjija, l-applikazzjoni 
koerenti u l-implimentazzjoni effettiva tal-
liġi tal-Unjoni, bil-ħsieb tat-tisħiħ tal-
unjoni doganali f’termini ta’ effiċjenza, 
effikaċja u uniformità.

(1) l-appoġġ tat-tħejjija, l-applikazzjoni 
koerenti u l-implimentazzjoni effettiva tal-
liġi tal-Unjoni, bil-ħsieb tat-tisħiħ tal-
unjoni doganali f’termini ta’ effiċjenza, 
effikaċja u uniformità u l-kontribut, b'mod 
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partikolari, biex jiġi żgurat li l-proċeduri 
jiġu kompletament kompjuterizzati fi 
żmien il-perjodi ta' skadenza stabbiliti fil-
Kodiċi Doganali tal-Unjoni.

Or. it

Emenda 62
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) it-tisħiħ tal-kompetittività tan-negozji 
Ewropej permezz tal-faċilitazzjoni tal-
kummerċ leġittimu, u t-tnaqqis tal-kosti ta’ 
konformità u l-piż amministrattiv, u l-
ħarsien minn kompetizzjoni mhux ekwa,

(2) it-tisħiħ tal-kompetittività tan-negozji 
Ewropej permezz tal-faċilitazzjoni tal-
kummerċ leġittimu, u t-tnaqqis tal-kosti ta’ 
konformità u l-piż amministrattiv permezz 
ta’ simplifikazzjonijiet reali għall-
operaturi konformanti u affidabbli, u l-
ħarsien minn kompetizzjoni mhux ekwa,

Or. en

Emenda 63
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Iż-żamma ta’ sistema ta’ kejl tal-
prestazzjoni tal-Istati Membri 
f’amministrazzjonijiet doganali biex jiġu 
mtejba l-effiċjenza u l-effikaċja.

Or. en

Emenda 64
Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) il-prevenzjoni tal-frodi u t-titjib tal-
kompetittività, is-sigurtà u s-sikurezza bit-
titjib tal-kooperazzjoni ma’ 
organizzazzjonijiet internazzjonali, pajjiżi 
terzi, organizzazzjonijiet governattivi oħra,
operaturi ekonomiċi u l-organizzazzjonijiet 
tagħhom.

(6) il-prevenzjoni tal-frodi, il-protezzjoni 
tal-proprjetà intellettwali u t-titjib tal-
kompetittività, is-sigurtà u s-sikurezza bit-
titjib tal-kooperazzjoni ma’ 
organizzazzjonijiet internazzjonali, pajjiżi 
terzi, organizzazzjonijiet governattivi oħra 
u operaturi ekonomiċi.

Or. it

Emenda 65
Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) il-prevenzjoni tal-frodi u t-titjib tal-
kompetittività, is-sigurtà u s-sikurezza bit-
titjib tal-kooperazzjoni ma’ 
organizzazzjonijiet internazzjonali, pajjiżi 
terzi, organizzazzjonijiet governattivi oħra, 
operaturi ekonomiċi u l-organizzazzjonijiet 
tagħhom.

(6) il-prevenzjoni tal-frodi u t-titjib tal-
kompetittività, is-sigurtà u s-sikurezza bit-
titjib tal-kooperazzjoni mal-awtoritajiet 
tal-Unjoni bħall-OLAF, ma’ 
organizzazzjonijiet internazzjonali, pajjiżi 
terzi, organizzazzjonijiet governattivi oħra, 
operaturi ekonomiċi u l-organizzazzjonijiet 
tagħhom.

Or. en

Emenda 66
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) attivitajiet ta’ benchmarking 
organizzati minn żewġ pajjiżi parteċipanti 
jew aktar, possibilment bl-involviment tal-
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Kummissjoni, biex jiġu mqabbla metodi 
ta’ ħidma, proċeduri u proċessi 
b’indikaturi miftiehma komunement, 
sabiex jiġu identifikati l-akjar prattiki u n-
nuqqasijiet.

Or. it

Emenda 67
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal regolament
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Objettivi operazzjonali

L-objettivi operazzjonali għall-
implimentazzjoni u l-monitoraġġ ta’ 
wieħed jew aktar mill-objettivi speċifiċi li 
jipprovdi għalihom l-Artikolu 5 
għandhom ikunu dawn li ġejjin:
(a) l-istabbilment ta’ azzjonijiet li jsaħħu 
l-fehim komuni u l-implimentazzjoni tal-
liġi doganali tal-Unjoni u l-kontribut, 
b'mod partikolari, biex jiġi żgurat li l-
proċeduri jiġu kompletament 
kompjuterizzati fi żmien il-perjodi ta' 
skadenza stabbiliti fil-Kodiċi Doganali tal-
Unjoni. 
(b) l-iżvilupp u l-manutenzjoni tas-sistemi 
ta’ informazzjoni tal-Unjoni f’affarijiet li 
jirrigwardaw id-dwana;
(c) l-istabbiliment ta’ azzjonijiet li jtejbu l-
kontroll u l-immaniġġjar tal-katini ta’ 
provvista użati għaċ-ċirkolazzjoni tal-
merkanzija;
(d) it-tisħiħ tal-ħiliet u l-kompetenzi għall-
uffiċjali tad-dwana u l-esperti esterni;
(e) l-appoġġ għall-iżvilupp ta’ 
amministrazzjoni elettronika għall-
awtoritajiet doganali u l-partijiet 
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interessati esterni;
(f) l-istabbilimnet ta’ azzjonijiet relatati 
mad-dwana li jinvolvu pajjiżi terzi u 
esperti esterni;
(g) l-appoġġ għall-identifikazzjoni u l-
qsim tal-aħjar prattiki;
(h) l-istabbiliment ta’ gruppi ta’ esperti 
biex iwettqu kompiti operazzjonali 
speċifiċi flimkien; u
(i) l-appoġġ u l-faċilitazzjoni tal-
attivitajiet doganali operazzjonali 
konġunti ma’ awtoritajiet kompetenti 
oħra, partikolarment dawk 
b’responsabilità għall-monitoraġġ tas-suq 
intern.

Or. it

Emenda 68
Patricia van der Kammen

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – punt 1 – sottopunt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) żjarat ta’ ħidma organizzati mill-pajjiżi 
parteċipanti jew pajjiż terz sabiex l-uffiċjali 
jkunu jistgħu jiksbu jew iżidu l-
kompetenza jew l-għarfien taghhom fil-
kwistjonijiet doganali; għaż-żjarat ta’ 
ħidma organizzati minn pajjiżi terzi l-
ispejjeż tal-ivvjaġġar u s-sussistenza biss 
(akkomodazzjoni u gratifika għal kull jum 
) huma eliġibbli taħt il-programm;

(c) żjarat ta’ ħidma organizzati mill-pajjiżi 
parteċipanti sabiex l-uffiċjali jkunu jistgħu 
jiksbu jew iżidu l-kompetenza jew l-
għarfien taghhom fil-kwistjonijiet 
doganali;

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 33 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE): Fil-limiti tal-
applikazzjoni tat-Trattati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skond il-proċedura 
leġislattiva ordinarja, għandhom jieħdu miżuri sabiex isaħħu l-kooperazzjoni doganali bejn 
Stati Membri u bejn dawn u l-Kummissjoni.
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Emenda 69
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) bini ta’ kapaċitajiet tekniċi, b’mod 
partikolari l-ksib u l-manutenzjoni ta’ 
tagħmir tekniku; 

Or. it

Emenda 70
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt 1 – sottopunt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) kooperazzjoni u skambju ta’ 
informazzjoni bejn awtoritajiet interni ta’ 
monitoraġġ tas-suq nazzjonali u tal-
Unjoni u l-awtoritajiet doganali ta’ żewġ 
pajjiżi parteċipanti jew aktar;

Or. it

Emenda 71
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Id-distribuzzjoni indikattiva tal-
allokazzjoni finanzjarja fost l-azzjonijiet 
eliġibbli, kif stabbilit fl-Artikolu 6, hija 
speċifikata fis-Sezzjoni I tal-Anness.

Or. it
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Emenda 72
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-allokazzjoni finanzjarja għall-
programm tista’ tkopri wkoll l-ispejjeż tal-
attivitajiet preparatorji, ta’ monitoraġġ, 
kontroll, verifika u evalwazzjoni li huma 
meħtieġa għall-ġestjoni tal-programm u l-
ilħuq tal-objettivi tiegħu; b’mod 
partikolari, studji, laqgħat ta’ esperti, 
azzjonijiet ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni, inkluża l-
komunikazzjoni korporattiva tal-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni Ewropea 
sakemm ikunu relatati mal-objettivi ta’ 
dan ir-Regolament, spejjeż konnessi man-
netwerks tal-IT li jiffukaw fuq l-
ipproċessar u l-iskambju ta’ 
informazzjoni, flimkien mal-ispejjez l-oħra 
kollha ta’ assistenza amministrattiva u 
teknika magħmula mill-Kummissjoni 
għall-ġestjoni tal-programm.

2. L-allokazzjoni finanzjarja għall-
programm tista’ tkopri wkoll l-ispejjeż tal-
attivitajiet preparatorji, ta’ monitoraġġ, 
kontroll, verifika u evalwazzjoni li huma 
meħtieġa għall-ġestjoni tal-programm u l-
ilħuq tal-objettivi tiegħu, flimkien mal-
ispejjez l-oħra kollha ta’ assistenza 
amministrattiva u teknika magħmula mill-
Kummissjoni għall-ġestjoni tal-programm.
Stima ta’ dawn l-ispejjeż, li fl-ebda 
ċirkostanza ma għandhom ikunu ’l fuq 
minn 0.4% tal-allokazzjoni finanzjarja 
speċifikata fil-paragrafu 1 (1), għandha 
tiġi stabbilita fil-programm ta’ ħidma 
annwali.

Or. it

Emenda 73
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Ir-rata ta’ kofinanzjament li tapplika 
għal appoġġ mogħti fil-qafas ta’ dan il-
programm għall-ksib u l-manutenzjoni ta’ 
tagħmir tekniku għandha tiġi speċifikata 
fil-programm ta’ ħidma annwali u fl-ebda 
ċirkostanza ma għandha tkun ogħla minn 
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10%. 

Or. it

Emenda 74
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha, b’kooperazzjoni 
mal-pajjiżi parteċipanti, timmonitorja l-
programm u l-azzjonijiet tiegħu sabiex 
issegwi l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet 
imwettqa.

Il-Kummissjoni għandha, b’kooperazzjoni 
mal-pajjiżi parteċipanti, timmonitorja l-
programm u l-azzjonijiet tiegħu sabiex 
issegwi l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet 
imwettqa. L-indikaturi użati mill-
Kummissjoni għall-iskop ta’ monitoraġġ 
tal-operazzjoni tal-programm ma 
għandhomx jinkludu dawk stabbiliti fl-
Artikoli 5 u 6 u fil-programmi ta’ ħidma 
annwali.

Or. it

Emenda 75
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta għal regolament
Anness - Sezzjoni -I (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-I. Allokazzjoni indikattiva ta’ fondi għal 
azzjonijiet eliġibbli elenkati fl-Artikolu 6
– bini tal-kapaċitajiet fl-IT:
mill-inqas 70 %;
– azzjonijiet konġunti:
15 % massimu;
– bini tal-kapaċitajiet tekniċi:
5 % massimu;
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– bini tal-kapaċitajiet umani:
5 % massimu;
(Din l-emenda hija maħsuba biex 
tikkostitwixxi l-ewwel sezzjoni tal-anness 
għar-regolament.)

Or. it


