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(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi programm ta' azzjoni għad-dwana fl-Unjoni Ewropea għall-perjodu 2014-
2020 (Dwana 2020) u li jirrevoka d-Deċiżjoni Nru 624/2007/KE
(COM(2012)0464 – C7-0241/2012 – 2011/0341A(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2011)0706) u l-proposta emendata (COM(2012)0464),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 33 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7-0241/2012),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Baġits (A7-0000/2012),

1. Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari kif tinstab hawnhekk;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sostanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti lill-President tiegħu struzzjonijiet biex jibgħat il-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill, il-
Kummissjoni u l-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-programm ta' azzjoni multiannwali 
għad-dwana li kien japplika qabel l-2014 
ikkontribwixxa b’mod sinifikanti sabiex 
jiffaċilita u jtejjeb il-kooperazzjoni bejn l-
awtoritajiet doganali fl-Unjoni. Bosta mill-
attivitajiet fil-qasam doganali huma ta’ 
natura transkonfinali, u jinvolvu u 

(1) L-awtoritajiet doganali jiġu ffaċċjati 
ta’ kuljum bi sfidi b’diversi aspetti: minn 
naħa l-waħda iridu jindirizzaw il-volumi li 
dejjem jikbru ta’ kummerċ u huma jeħtieġ 
li jiżguraw il-fluss bla xkiel u ffaċilitat ta’ 
oġġetti leġittimi, filwaqt li min-naħa l-
oħra huma fl-istess ħin responsabbli 
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jaffettwaw kull wieħed mis-27 Stat 
Membru, u għalhekk huma ma jistgħux 
jitwettqu b’mod effikaċi u effiċjenti minn 
Stati Membri individwali. Il-programm 
Dwana 2020, implimentat mill-
Kummissjoni, joffri qafas tal-Unjoni lill-
Istati Membri biex ikunu jistgħu 
jiżviluppaw dawn l-attivitajiet ta' 
kooperazzjoni, li jkun ħafna aktar 
kosteffettiv milli kieku kull Stat Membru 
jwaqqaf qafas ta' kooperazzjoni individwali 
fuq bażi bilaterali jew multilaterali. 
Għaldaqstant ikun xieraq li jiġi żgurat li 
jkun hemm tkomplija ta' dan il-programm 
billi jiġi stabbilit programm ġdid fl-istess 
qasam.

għall-iżgurar tas-sikurezza u s-sigurtà. 
Konsegwentement, il-kooperazzjoni 
effiċjenti bejn l-awtoritajiet doganali tal-
Unjoni saret dejjem aktar importanti. Il-
programm ta' azzjoni multiannwali għad-
dwana li kien japplika qabel l-2014 
(Dwana 2013) iffaċilita u saħħaħ il-
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet doganali 
fl-Unjoni, u dan ikkontribwixxa b’mod 
sostanzjali għall-funzjonament tajjeb tal-
unjoni doganali u s-suq intern. Bosta 
mill-attivitajiet fil-qasam doganali huma 
ta’ natura transkonfinali, u jinvolvu u 
jaffettwaw kull wieħed mis-27 Stat 
Membru, u għalhekk huma ma jistgħux 
jitwettqu b’mod effikaċi u effiċjenti minn 
Stati Membri individwali. Il-programm 
Dwana 2020, implimentat mill-
Kummissjoni, joffri qafas tal-Unjoni lill-
Istati Membri li fi ħdanu jkunu jistgħu 
jiżviluppaw dawn l-attivitajiet ta' 
kooperazzjoni, li jkun ħafna aktar 
kosteffettiv milli kieku kull Stat Membru 
jwaqqaf qafas ta' kooperazzjoni individwali 
fuq bażi bilaterali jew multilaterali. 
Għaldaqstant ikun xieraq li jiġi żgurat li 
jkun hemm tkomplija ta' dan il-programm 
billi jiġi stabbilit programm ġdid fl-istess 
qasam.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiddeskrivi r-realtajiet doganali attwali filwaqt illi tiġġustifika l-kontinwazzjoni 
tal-programm.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-attivitajiet tal-programm, jiġifieri s-
Sistemi ta’ Informazzjoni Ewropea, l-

(2) L-attivitajiet tal-programm, jiġifieri s-
Sistemi ta’ Informazzjoni Ewropea, l-
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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, jippromwovu l-
impjiegi u jikkontribwixxu għall-ħarsien 
tal-interessi finanzjarji u ekonomiċi tal-
Unjoni, il-programm se jsaħħaħ b’mod 
attiv il-funzjonament tal-unjoni doganali.

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, jippromwovu l-
impjiegi u jikkontribwixxu għall-ħarsien 
tal-interessi finanzjarji u ekonomiċi tal-
Unjoni, il-programm se jsaħħaħ b’mod 
attiv il-funzjonament tal-unjoni doganali, 
sabiex in-negozju u ċ-ċittadini jkunu 
jistgħu jibbenefikaw mill-potenzjal sħiħ 
tas-suq intern u tal-kummerċ globali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tenfasizza l-benefiċċji tat-tisħiħ tal-funzjonament tal-unjoni doganali.

Emenda 3

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, l-iffaċilitar tal-kummerċ u ż-żieda 
tal-kapaċità amministrattiva tal-awtoritajiet 
doganali. Madankollu, meta jitqiesu d-
dinamiċi tal-isfidi l-ġodda u l-ħtieġa li ċ-
ċittadini jiġu mħarsa mir-riskji tas-
sikurezza u tas-sigurtà li jinħolqu minn 
kummerċ internazzjonali fl-oġġetti, 
għandu jkun hemm aktar enfasi fuq il-
ġlieda kontra l-frodi. Barra minn hekk, fi 
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żminijiet ta’ riżorsi skarsi, hemm 
pressjoni aktar qawwija sabiex il-kontrolli 
doganali jkunu bbażati fuq il-mira ta’ 
riskju effiċjenti u effettiv, sabiex tiġi 
rinfurzata l-ġestjoni tar-riskju doganali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tenfasizza l-objettiv li ċ-ċittadini jiġu mħarsa mir-riskji tas-sikurezza u s-
sigurtà li jippreżenta l-kummerċ internazzjonali u li tiġi appoġġjata l-ġlieda kontra t-traffikar 
illeċitu u l-frodi billi tittejjeb il-kapaċità tal-Kummissjoni u l-Istati Membri li jaġixxu.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Is-sistemi ta’ informazzjoni Ewropej 
għandhom rwol importanti fit-tisħiħ tas-
sistemi doganali fl-Unjoni u għalhekk 
għandhom jibqgħu jiġu ffinanzjati mill-
programm. Barra dan, għandu jkun hemm 
il-possibilità li fil-programm jiġu inklużi 
sistemi ġodda ta’ informazzjoni relatata 
mad-dwana mwaqqfa taħt il-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni. Is-Sistemi ta' Informazzjoni 
Ewropej għandhom, fejn xieraq, jissejsu 
fuq mudelli ta' żvilupp kondiviżi u l-
arkitettura tal-IT.

(6) Is-sistemi ta’ informazzjoni Ewropej 
għandhom rwol importanti fit-tisħiħ tas-
sistemi doganali fl-Unjoni u għalhekk 
għandhom jibqgħu jiġu ffinanzjati mill-
programm. Barra dan, għandu jkun hemm 
il-possibilità li fil-programm jiġu inklużi 
sistemi ġodda ta’ informazzjoni relatata 
mad-dwana mwaqqfa taħt il-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni. Is-Sistemi ta' Informazzjoni 
Ewropej għandhom, fejn xieraq, jissejsu 
fuq mudelli ta' żvilupp kondiviżi u l-
arkitettura tal-IT sabiex jiżdiedu l-
flessibbiltà u l-effiċjenza tal-
amministrazzjoni doganali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tenfasizza l-objettiv li jiġu żviluppati mudelli kondiviżi u l-arkitettura tal-IT fis-
Sistemi ta’ Informazzjoni Ewropej.
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Il-bini ta’ kapaċitajiet tekniċi jgħin 
sabiex jiġu żgurati s-sikurezza u s-sigurtà 
u jiffaċilita l-kummerċ leġittimu. 
Madankollu, minħabba l-limitazzjonijiet 
finanzjarji esperjenzati attwalment minn 
numru kbir ta’ Stati Membri, jidher li l-
akkwist u l-manutenzjoni tat-tagħmir 
meħtieġ f’dak ir-rigward (eż. skeners, 
tagħmir tal-laboratorju, eċċ)) 
jirrappreżentaw sfida, li konsegwentement 
toħloq theddida għall-ħarsien effettiv tal-
fruntieri esterni tal-Unjoni . Huwa 
għalhekk essenzjali li jiġi pprovdut 
appoġġ finanzjarju fil-qasam tal-akkwist 
u l-manutenzjoni tat-tagħmir tekniku 
meħtieġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat appoġġ komprensiv għad-diversi aspetti ta’ involviment mill-awtoritajiet 
doganali, huwa xieraq li l-Programm m’għandux ikopri biss l-azzjonijiet konġunti, il-bini tal-
kapaċità fl-IT u l-bini ta’ kompetenza umana, iżda anke l-bini ta’ kapaċità teknika.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Billi s-sistemi ta’ informazzjoni 
Ewropej jikkostitwixxu element essenzjali 
tal-programm, huwa kruċjali li jiġu 
allokati fondi xierqa għall-iżvilupp u l-
operat tagħhom. Barra minn hekk, il-
programm għandu jipprovdi għal ċertu 
grad ta’ flessibbiltà baġitarja sabiex 
iwieġeb għal prijoritajiet li jinbidlu tal-
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politika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tqassim tal-baġit sabiex jappoġġja l-azzjonijiet eliġibbli hija għażla essenzjali ta’ politika u 
għalhekk il-koleġiżlaturi għandu jkollhom il-prerogattiva dwar l-għoti ta' gwida politika 
f'termini tad-distribuzzjoni tal-ammonti għall-infiq.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 7b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) Sabiex titkejjel il-prestazzjoni tal-
programm, għandhom jiġu stabbiliti l-
indikaturi marbuta mal-objettivi ġenerali, 
speċifiċi u operattivi tal-programm u, jekk 
ikun xieraq, jiġu mmodifikati 
sussegwentement fi programm ta’ ħidma 
annwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li diversi referenzi għall-indikaturi huma pprovduti fil-proposta tal-Kummissjoni, 
huwa importanti li jiġi stabbilit il-proċess tal-iżvilupp tal-indikaturi sabiex jiġu mmonitorjati 
u evalwati l-valur u l-impatt tal-miżuri meħuda skont il-Programm. Sabiex jiġi żgurat il-grad 
meħtieġ ta’ flessibbiltà f’dan il-proċess huwa xieraq li l-Kummissjoni jkollha s-setgħa li 
tidħol għal din l-attività fil-qafas tal-programm ta' ħidma annwali.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) B’konformità mal-impenn tal-
Kummissjoni stabbilit fil-Komunikazzjoni 
tagħha dwar ir-Reviżjoni tal-Baġit tal-2010 
għall-koerenza u s-simplifikazzjoni tal-
programmi ta’ finanzjament, għandhom

(10) B’konformità mal-impenn tal-
Kummissjoni stabbilit fil-Komunikazzjoni 
tagħha dwar ir-Reviżjoni tal-Baġit tal-2010 
għall-koerenza u s-simplifikazzjoni tal-
programmi ta’ finanzjament, jistgħu jiġu 
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jiġu kondiviżi riżorsi ma’ strumenti oħra 
ta’ finanzjament tal-Unjoni jekk l-
attivitajiet maħsuba tal-Programm 
ikollhom l-għan li jilħqu objettivi li huma 
komuni għal diversi strumenti ta’ 
finanzjament bl-esklużjoni, madankollu, ta’ 
finanzjament doppju. Azzjonijiet fi ħdan 
dan il-Programm għandhom jiżguraw il-
koerenza fl-użu tar-riżorsi tal-Unjoni fl-
appoġġ tal-funzjonament tal-Unjoni 
Doganali.

kondiviżi riżorsi ma’ strumenti oħra ta’ 
finanzjament tal-Unjoni jekk l-attivitajiet 
maħsuba tal-Programm ikollhom l-għan li 
jilħqu objettivi li huma komuni għal diversi 
strumenti ta’ finanzjament bl-esklużjoni, 
madankollu, ta’ finanzjament doppju. 
Azzjonijiet fi ħdan dan il-programm
għandhom jiżguraw il-koerenza fl-użu tar-
riżorsi tal-Unjoni fl-appoġġ tal-
funzjonament tal-unjoni doganali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiġi enfasizzata l-possibbiltà li jiġu kondiviżi r-riżorsi aktar milli titħeġġeġ 
din il-prattika, minħabba li din kellha x'taqsam mal-objettivi tal-evalwazzjoni segwiti.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Biex ikunu żgurati kondizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni.
Dawn is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati 
skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u 
l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' 
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju 
tal-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-programm ta’ ħidma annwali jinkludi elementi li huma għażliet ta’ politika 
sinifikanti (prijoritajiet, aġġustament għat-tqassim tal-baġit, indikaturi sabiex titkejjel il-
prestazzjoni) maħsuba sabiex jiġu ssupplimentati jew emendati l-elementi primarji li 
jiffurmaw il-politika kif stabbilit f'dan ir-Regolament, huwa għalhekk xieraq li jiġu ddelegati 
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setgħat lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 290 TFUE fir-rigward tal-adozzjoni tal-programm 
ta' ħidma annwali.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Sabiex ikun hemm reazzjoni xierqa 
għall-prijoritajiet mibdula ta’ politika, is-
setgħa li jiġu adottati atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tal-adozzjoni tal-programm ta’ 
ħidma annwali. Huwa partikolarment 
importanti li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, inkluż fil-livell tal-
esperti. Il-Kummissjoni, meta tkun qed 
tħejji u tfassal atti ddelegati, għandha 
tiżgura trażmissjoni simultanja, f'waqtha 
u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-programm ta’ ħidma annwali fih elementi li huma għażliet sinifikanti ta’ 
politika (eż. prijoritajiet, aġġustament għat-tqassim tal-baġit, indikaturi sabiex titkejjel il-
prestazzjoni) maħsuba sabiex jiġu ssupplimentati jew emendati l-elementi primarji li 
jiffurmaw il-politika kif stabbilit f'dan ir-Regolament, huwa għalhekk xieraq li jiġu ddelegati 
setgħat lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 290 TFUE fir-rigward tal-adozzjoni tal-programm 
ta' ħidma annwali.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita 
mill-Kumitat Dwana 2020 għall-

imħassra
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implimentazzjoni tal-programm.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-programm ta’ ħidma annwali fih elementi li huma għażliet sinifikanti ta’
politika (eż. prijoritajiet, aġġustament għat-tqassim tal-baġit, indikaturi sabiex titkejjel il-
prestazzjoni) maħsuba sabiex jiġu ssupplimentati jew emendati l-elementi primarji li 
jiffurmaw il-politika kif stabbilit f'dan ir-Regolament, huwa għalhekk xieraq li jiġu ddelegati 
setgħat lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 290 TFUE fir-rigward tal-adozzjoni tal-programm 
ta' ħidma annwali.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għan ġenerali u objettiv speċifiku Għan ġenerali

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' iżjed viżibilità u ċarezza legali, hija għażla kruċjali ta’ politika li l-
koleġiżlaturi jistabbilixxu l-objettivi ġenerali u l-objettivi speċifiċi fl-Artikoli tar-Regolament.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-għan ġenerali tal-programm huwa li 
jappoġġja l-funzjonament tal-unjoni 
doganali u li  jsaħħaħ is-suq intern 
permezz ta’ kooperazzjoni bejn il-pajjiżi 
parteċipanti, l-awtoritajiet doganali 
tagħhom, l-uffiċjali tagħhom u l-esperti 
esterni.

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

Dak l-objettiv għandu jitkejjel, inter alia, 
permezz tal-indikaturi li ġejjin:
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kooperazzjoni bejn il-pajjiżi parteċipanti, 
l-awtoritajiet doganali tagħhom, 
awtoritajiet kompetenti oħrajn, u l-
uffiċjali u l-esperti esterni tagħhom.
3. L-ilħuq ta' dan il-għan għandu jitkejjel 
abbażi tal-indikaturi li ġejjin:

– l-evoluzzjoni tal-perċezzjoni tal-partijiet 
interessati fil-programm fir-rigward tal-
kontribuzzjoni li saret mill-programm lejn 
it-tisħiħ tas-suq intern;

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

– il-funzjonament tal-unjoni doganali;

(2) l-informazzjoni min-naħa tal-
parteċipanti f'azzjonijiet tal-programm u 
utenti tal-programm.

– il-proċeduri ta’ armonizzazzjoni u 
standardizzazzjoni għal kontrolli 
doganali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' iżjed viżibilità u ċarezza legali, hija għażla kruċjali ta’ politika li l-
koleġiżlaturi jistabbilixxu l-objettivi ġenerali u l-objettivi speċifiċi fl-Artikoli tar-Regolament. 
Għandha ssir enfasi partikolari fuq l-armonizzazzjoni u l-istandardizzazzjoni tal-proċeduri 
għall-kontrolli doganali.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 6 - Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Prijoritajiet Objettivi speċifiċi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' iżjed viżibilità u ċarezza legali, hija għażla kruċjali ta’ politika li l-
koleġiżlaturi jistabbilixxu l-objettivi ġenerali u l-objettivi speċifiċi fl-Artikoli tar-Regolament.
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prijoritajiet tal-programm għandhom 
ikunu kif ġej:

1. L-objettivi speċifiċi tal-programm 
għandhom ikunu kif ġej:

(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.

(a) 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;

(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,

(b) 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;

(3) l-appoġġ lid-dwana għall-ħarsien taċ-
ċittadini, is-sikurezza u s-sigurtà u l-
ambjent.

(c) il-prevenzjoni tal-frodi għall-ħarsien 
taċ-ċittadini, is-sikurezza u s-sigurtà u l-
ambjent;

(4) l-iżgurar tal-protezzjoni tal-interessi 
finanzjarji u ekonomiċi tal-Unjoni 
Ewropea u tal-Istati Membri;

(d) il-ġlieda kontra l-frodi u t-titjib tal-
kompetittività, is-sikurezza u s-sigurtà bit-
titjib tal-kooperazzjoni ma’ 
organizzazzjonijiet internazzjonali, pajjiżi 
terzi, awtoritajiet governattivi oħra, 
operaturi ekonomiċi u l-
organizzazzjonijiet tagħhom;

(5) il-kontribuzzjoni għall-iffunzjonar 
effiċjenti tal-awtoritajiet kompetenti 
permezz tat-titjib tal-kapaċità 
amministrattiva tagħhom,

(e) it-tisħiħ tal-kompetittività ta' negozji 
Ewropej permezz tal-faċilitazzjoni tal-
kummerċ u t-tnaqqis fil-kosti ta’ 
konformità sabiex jiġi żgurat il-ħarsien 
tal-interessi finanzjarji u ekonomiċi tal-
Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri;

(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.

(f) il-kontribuzzjoni għall-iffunzjonar 
effiċjenti tal-awtoritajiet kompetenti 
permezz tat-titjib tal-kapaċità 
amministrattiva tagħhom.

2. Kull objettiv speċifiku elenkat hawn fuq 
għandu jitkejjel b’indikatur abbażi tal-
perċezzjoni tal-partijiet interessati fill-
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programm fir-rigward tal-kontribuzzjoni 
magħmula mill-programm għar-
realizzazzjoni tal-objettivi speċifiċi. L-
indikaturi għandhom jiġu stabbiliti u, 
jekk ikun meħtieġ, immodifikati fi 
programm ta' ħidma annwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' iżjed viżibilità u ċarezza legali, hija għażla kruċjali ta’ politika li l-
koleġiżlaturi jistabbilixxu l-objettivi ġenerali u l-objettivi speċifiċi fl-Artikoli tar-Regolament. 
Barra minn hekk, huwa importanti li jiġi stabbilit il-proċess tal-iżvilupp tal-indikaturi sabiex 
jiġu mmonitorjati u evalwati l-valur u l-impatt ta’ miżuri meħuda skont il-programm.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
L-objettivi operattivi tal-programm

L-objettivi operattivi għall-
implimentazzjoni u l-monitoraġġ ta’ 
wieħed jew iżjed mill-objettivi speċifiċi 
previsti fl-Artikolu 5 għandhom ikunu 
dawn li ġejjin:
(a) l-istabbiliment ta’ azzjonijiet li jtejbu l-
fehim komuni u l-implimentazzjoni tal-
liġi doganali tal-Unjoni;
(b) l-istabbiliment ta’ azzjonijiet li jtejbu l-
kontroll u l-ġestjoni tal-katini tal-
provvista użati għall-moviment ta’ oġġetti;
(c) l-iżvilupp u ż-żamma ta’ sistemi ta’ 
informazzjoni Ewropej għad-dwana;
(d) it-tisħiħ ta’ ħiliet u kompetenzi fil-
qasam tad-dwana għall-uffiċjali doganali 
u l-esperti esterni;
(e) l-appoġġ tal-iżvilupp ta’ 
amministrazzjoni elettronika għall-
awtoritajiet doganali u l-partijiet 
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interessati esterni;
(f) l-istabbiliment ta’ azzjonijiet relatati 
mad-dwana li jinvolvu pajjiżi terzi u 
esperti esterni;
(g) l-appoġġ tal-identifikazzjoni u l-
kondiviżjoni tal-aħjar prattiki;
(h) l-istabbiliment ta’ gruppi esperti 
sabiex iwettqu kompiti operattivi speċifiċi 
flimkien;
(i) l-appoġġ u l-iffaċilitar ta’ attivitajiet 
doganali operattivi konġunti ma’ 
awtoritajiet kompetenti oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ iżjed viżibilità u ċarezza legali huwa xieraq li jiġu stabbiliti objettivi 
ġenerali, speċifiċi kif ukoll operattivi fl-Artikoli sussegwenti. Barra minn hekk, għandhom 
jissaħħu l-attivitajiet operattivi konġunti tal-awtoritajiet doganali u awtoritajiet kompetenti 
oħra.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – punt 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-istabbiliment ta’ gruppi għat-
tmexxija u l-koordinazzjoni tal-azzjonijiet 
li jaqgħu fl-isfera tal-kompetenza 
tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu kien diġà inkluż fil-proposta tal-Kummissjoni COM(2011)706.
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Emenda 18

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-bini ta’ kapaċità teknika, b’mod 
partikolari fl-akkwist u l-manutenzjoni 
tat-tagħmir tekniku;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat appoġġ komprensiv għad-diversi aspetti ta’ involviment mill-awtoritajiet 
doganali, huwa xieraq li l-Programm m’għandux ikopri biss l-azzjonijiet konġunti, il-bini ta’ 
kapaċità fl-IT u l-bini ta’ kompetenza umana, iżda anke l-bini ta’ kapaċità teknika.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – punt 1 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) kwalunkwe attività oħra ta’ appoġġ 
għall-objettiv ġenerali u speċifiku stabbiliti 
fl-Artikoli 5 u 6

(i) kwalunkwe attività oħra ta’ appoġġ 
għall-objettivi ġenerali, speċifiċi u 
operattivi stabbiliti fl-Artikoli 5 u 6.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan sabiex iseħħ l-allinjament mal-emendi fl-Artikolu 6 u fl-Artikolu 6a (ġdid) ġdid.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tikkoordina, 
b’kooperazzjoni mal-pajjiżi parteċipanti, 
dawk l-aspetti tat-twaqqif u l-funzjonament 
ta’ komponenti tal-Unjoni u mhux tal-

2. Il-Kummissjoni għandha tikkoordina, 
b’kooperazzjoni mal-pajjiżi parteċipanti, 
dawk l-aspetti tat-twaqqif u l-funzjonament 
ta’ komponenti tal-Unjoni, stabbiliti fil-
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Unjoni tas-sistemi u l-infrastruttura 
msemmija fil-punti 1 u 2 tal-Anness li 
huma meħtieġa għall-iżgurar tal-
operabilità, l-interkonnettività u t-titjib 
kontinwu tagħhom.

punt 2 tat-Taqsima II tal-Anness, u 
komponenti mhux tal-Unjoni, deskritti fil-
punt 1a tat-Taqsima II tal-Anness, tas-
sistemi u l-infrastruttura msemmija fil-punt 
1 tat-Taqsima II tal-Anness li huma 
meħtieġa għall-iżgurar tal-operabilità, l-
interkonnettività u t-titjib kontinwu 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiżdied iċ-ċertezza legali huwa meħtieġ li tiġi inidikata referenza għad-dispożizzjoni li 
tipprovdi għad-deskrizzjoni tat-termini "komponenti tal-Unjoni" u ''komponenti mhux tal-
Unjoni". Din l-għażla tinkludi wkoll l-emenda teknika.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Unjoni għandha ġġorr l-ispiża tal-
akkwist, l-iżvilupp, l-installazzjoni, il-
manutenzjoni u l-operat ta’ kuljum tal-
komponenti tal-Unjoni, filwaqt li l-ispiża
tal-akkwist, l-iżvilupp, l-installazzjoni, il-
manutenzjoni u l-operat ta' kuljum tal-
komponenti mhux tal-Unjoni għandha 
tinġarr mill-pajjiżi parteċipanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li tiġi stabbilita diviżjoni ċara tan-nefqa bejn l-Unjoni u l-pajjiżi parteċipanti 
sabiex tiżdied iċ-ċertezza legali.
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-programm għandu 
jkun ta’ EUR 548 080 000 (fi prezzijiet 
attwali).

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-programm għandu 
jkun ta’ EUR ... (fi prezzijiet attwali).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-approċċ orizzontali, filwaqt li kien qed jistenna r-riżultat tan-negozjati dwar il-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali, f’dan l-istadju r-rapporteur ħalla vojt l-ammont tal-pakkett 
finanzjarju.

Emenda 23

Proposal for a regulation
Artikolu 11 - paragrafu 1 - subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-distribuzzjoni tal-fondi fost l-azzjonijiet 
eliġibbli, kif stabbilit fl-Artikolu 6, 
għandha ssir kif previst fit-Taqsima –I 
tal-Anness.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tqassim tal-baġit sabiex jiġu appoġġjati l-azzjonijiet eliġibbli hija għażla essenzjali ta’ 
politika u għalhekk il-koleġiżlaturi għandu jkollhom il-prerogattiva fuq l-għoti ta' gwida 
politika f'termini tad-distribuzzjoni tal-ammonti għall-infiq.
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Emenda 24

Proposal for a regulation
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. Sa 0.25 % tal-pakkett finanzjarju 
stabbbilit fl-ewwel subparagrafu tal-
paragrafu 1 jista’ jkopri 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi stabbilit limitu massimu għall-allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji biex ikopru l-
ispejjeż marbuta mal-attivitajiet ta' tħejjija, monitoraġġ, kontroll, verifika u evalwazzjoni, 
sabiex tkun żgurata l-allokazzjoni ta' fondi xierqa għall-azzjonijiet li jappoġġaw direttament 
l-objettivi tal-Programm.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Mingħajr preġudizzju għall-
paragrafi 1, 2 u 3, il-ftehimiet qafas, id-
deċiżjonijiet tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni 
jew ftehimiet simili ma’ pajjiżi terzi u ma' 
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organizzazzjonijiet internazzjonali u 
ftehimiet ta' għotja u deċiżjonijiet ta’ 
għotja u kuntratti li jirriżultaw mill-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandhom jagħtu s-setgħa lill-
Kummissjoni, lill-Qorti tal-Awdituri u lill-
OLAF sabiex iwettqu dawn il-verifiki, 
verifiki fuq il-post u spezzjonijiet skont il-
ħtieġa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Paragrafu inkluż f’COM (2011)0706.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex timplimenta l-programm il-
Kummissjoni għandha tadotta programmi 
ta' ħidma annwali li għandhom 
jistabblixxu l-għanijiet li jkunu jridu 
jitwettqu, ir-riżultati mistennija, il-metodu 
tal-implimentazzjoni u l-ammont totali 
tagħhom. Dawn għandu jkun fihom ukoll 
deskrizzjoni tal-azzjonijiet li jridu jiġu 
ffinanzjati, indikazzjoni tal-ammont 
allokat għal kull tip ta' azzjoni u skeda 
indikattiva ta' implimentazzjoni. Għall-
għotjiet, il-programmi ta' ħidma 
għandhom jinkludu l-prijoritajiet, il-
kriterji ta' valutazzjoni essenzjali u r-rata 
massima ta' kofinanzjament. Tali att ta’ 
implimentazzjoni għandu jiġi adottat 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 14(2).

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 15 fil-forma ta’ programmi ta' 
ħidma annwali li għandhom jinkludu l-
prijoritajiet annwali għall-programm fir-
rigward tal-objettivi ġenerali, speċifiċi u 
operattivi tiegħu, aġġustamenti għat-
tqassim tal-baġit skont kull tip ta’ azzjoni, 
il-kriterji tal-evalwazzjoni għall-għotjiet 
għall-azzjonijiet u l-istabbiliment, u, jekk 
ikun meħtieġ, il-modifika ta’ indikaturi 
tal-kejl tal-effetti u l-impatti tal-
programm.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-programm ta’ ħidma annwali jinkludi elementi li huma għażliet sinifikanti ta’ 



PR\914837MT.doc 23/31 PE496.681v01-00

MT

politika (prijoritajiet, aġġustament għat-tqassim tal-baġit, indikaturi sabiex titkejjel il-
prestazzjoni) maħsuba sabiex jiġu ssupplimentati jew emendati l-elementi primarji li 
jiffurmaw il-politika kif stabbilit f'dan ir-Regolament, huwa għalhekk xieraq li jiġu ddelegati 
s-setgħat lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 290 TFUE fir-rigward tal-adozzjoni tal-programm 
ta' ħidma annwali.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fit-tħejjija tal-programm ta' ħidma 
annwali, il-Kummissjoni għandha tqis l-
approċċ komuni fir-rigward tal-politika 
doganali. Regolarment dan l-approċċ 
għandu jiġi rivedut u jiġi stabbilit fi 
sħubija bejn il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri fil-Grupp dwar il-Politika 
Doganali, magħmul minn
amministrazzjonijiet doganali mill-Istati 
Membri jew ir-rappreżentanti tagħhom u l-
Kummissjoni.

2. Fit-tħejjija tal-programm ta' ħidma 
annwali, il-Kummissjoni għandha tqis l-
approċċ komuni fir-rigward tal-politika 
doganali. Dan l-approċċ għandu jiġi 
adattat kontinwament għal żviluppi ġodda 
fi sħubija bejn il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri fil-Grupp dwar il-Politika 
Doganali, magħmul mill-Kummissjoni u l-
kapijiet tal-amministrazzjonijiet doganali 
mill-Istati Membri jew ir-rappreżentanti 
tagħhom .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-formulazzjoni tal-istess dispożizzjoni stabbilita fid-Deċiżjoni Nru 624/2007/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Mejju 2007 li tistabbilixxi programm ta’ 
azzjoni għad-dwana fil-Komunità (Dwana 2013) hija aktar ċara, din għandha tinżamm. L-
emenda teknika hija inkluża wkoll f’din l-għażla.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proċedura ta’ kumitat Eżerċizzju tad-delega
1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
minn kumitat. Dak il-kumitat għandu 
jkun kumitat skont it-tifsira tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

1. Is-setgħa tal-adozzjoni ta’ atti ddelegati 
hija kkonferita lill-Kummissjoni soġġetta 
għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-
Artikolu.
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2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 14 għandha tiġi kkonferita lill-
Kummissjoni għal perjodu li jibda f'...* u 
jispiċċa fil-31 ta’ Diċembru 2020.
2a. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 14 tista' tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Id-deċiżjoni ta’ revoka 
għandha ttemm id-delega tas-setgħa 
speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din 
għandha tidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
aktar tard speċifikata fih. Hija ma 
tippreġudikax il-validità ta’ kwalunkwe 
atti delegati diġà fis-seħħ.
2b. Hekk kif tadotta att iddelegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah b'mod 
simultanju lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.
2c. Att iddelegat adottat skont l-
Artikolu 14 għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma jkunx hemm oġġezzjoni la mill-
Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill 
fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-notifika 
ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel l-għeluq ta’ dak il-
perjodu, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill it-tnejn ikunu infurmaw lill-
Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. 
Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn 
fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew 
jew tal-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-programm ta’ ħidma annwali fih elementi li huma għażliet sinifikanti ta’ 
politika (eż. prijoritajiet, aġġustament għat-tqassim tal-baġit, indikaturi sabiex titkejjel il-
prestazzjoni) maħsuba sabiex jiġu ssupplimentati jew emendati l-elementi primarji li 
jiffurmaw il-politika kif stabbilit f'dan ir-Regolament, huwa għalhekk xieraq li jiġu ddelegati 
setgħat lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 290 TFUE fir-rigward tal-adozzjoni tal-programm 
ta' ħidma annwali.
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Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-indikaturi msemmija fl-Artikolu 6(2) 
għandhom jintużaw, inter alia, biex ikejlu 
l-effetti u l-impatti tal-programm. Dawn 
għandhom jitkejlu skont bażijiet 
predefiniti li jirriflettu s-sitwazzjoni qabel 
l-implimentazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li diversi referenzi għall-indikaturi huma pprovduti fil-proposta tal-Kummissjoni, 
huwa importanti li jiġi stabbilit il-proċess tal-iżvilupp tal-indikaturi sabiex jiġu mmonitorjati 
u evalwati l-valur u l-impatt tal-miżuri meħuda skont il-Programm. Sabiex jiġi żgurat il-grad 
meħtieġ ta’ flessibbiltà f’dan il-proċess huwa xieraq li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa biex 
twettaq dan il-proċess fil-qafas tal-programm ta' ħidma annwali.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-Kummissjoni għandha tissottometti 
r-rapport ta’ evalwazzjoni ta’ nofs it-
terminu lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill sal-31 ta’ Diċembru 2018 u r-
rapport ta’ evalwazzjoni finali sat-
30 ta' Ġunju 2022.
Dawk ir-rapporti għandhom jintbagħtu 
lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni għall-
informazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza kif ukoll il-kontinwità tad-dispożizzjonijiet attwalment 
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applikabbli tad-Deċiżjoni Nru 624/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ Mejju 2007 li tistabbilixxi programm ta’ azzjoni għad-dwana fil-Komunità (Dwana 
2013), ir-rapporti ta’ evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu u dak finali għandhom jiġu mibgħuta 
lill-koleġiżlaturi.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Jekk ir-rapport ta’ evalwazzjoni ta’ 
nofs it-terminu jiżvela nuqqasijiet kbar fil-
programm, il-Kummissjoni għandha tqis 
li tippreżenta proposta lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill għal emenda fil-
programm.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiġi prevista emenda possibbli fil-Programm sabiex jiġi żgurat li l-
objettivi tal-Programm ma jkunux ipperikolati.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Anness – Taqsima -I (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-I. Allokazzjoni indikattiva tal-fondi għall-
azzjonijiet eliġibbli elenkati fl-Artikolu 6

Tipi ta' azzjoni It-tqassim tal-
baġit f’%

Il-bini ta’ 
kapaċità fl-IT

mill-inqas 75 %

Azzjonijiet 
konġunti

massimu ta’ 
15 %

Il-bini ta’ 
kapaċità teknika

massimu ta’ 5 %

Il-bini ta’ massimu ta’ 5 %
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kapaċità umana

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tqassim tal-baġit sabiex jiġu appoġġjati l-azzjonijiet eliġibbli hija għażla essenzjali ta’ 
politika u għalhekk il-koleġiżlaturi għandu jkollhom il-prerogattiva fuq l-għoti ta' gwida 
politika f'termini tad-distribuzzjoni tal-ammonti għall-infiq. Barra minn hekk, il-
forumulazzjoni indikattiva tat-tqassim tal-baġit tippermetti l-allokazzjoni addizzjonali għan-
nefqa teknika u amministrattiva kif previst fl-Artikolu 10(2).

Emenda 33

Proposta għal regolament
Anness – Taqsima I – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sistemi ta’ Informazzjoni Ewropej u l-
komponenti tagħhom tal-Unjoni

I. Sistemi ta’ Informazzjoni Ewropej u l-
komponenti tagħhom tal-Unjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni
Konnessa mal-emenda 34 dwar l-Anness – taqsima I (ġdida).

Emenda 34

Proposta għal regolament
Anness – Taqsima I – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) il-komponenti mhux tal-Unjoni, 
jiġifieri, dawk il-komponenti kollha li 
mhumiex identifikati bħala komponenti 
tal-Unjoni f’punt 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali huwa importanti li jiġu ddefiniti l-komponenti mhux tal-
Unjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Kuntest

Fid-9 ta’ Novembru 2011, il-Kummissjoni pproponiet abbozz ta’ Regolament dwar il-
programm Fiscus li għaqqad iż-żewġ programmi separati attwali dwar it-tassazzjoni (Fiscalis 
2013) u d-dwana (Dwana 2013) f’wieħed bl-objettiv li jiġu ssimplifikati u jitnaqqsu l-ispejjeż 
tal-miri tal-Kummissjoni.

Madankollu, membri mill-IMCO u l-ECON qajmu numru ta’ preokkupazzjonijiet fir-rigward 
tal-fużjoni ta’ dawn iż-żewġ programmi u ddubitaw l-eżistenza ta’ kwalunkwe benefiċċji 
sostanzjali u tanġibbli tal-fużjoni. Fid-29 ta’ Frar 2012 il-Koordinaturi tal-IMCO ħadu d-
deċiżjoni li jifirdu l-proposta tal-Kummissjoni fil-programmi Dwana u Fiskalis (il-
Koordinaturi tal-ECON kienu ħadu l-istess deċiżjoni fit-13 ta' Frar 2012). 

Wara d-deċiżjoni meħuda mill-Konferenza tal-Presidenti fis-16 ta' Mejju 2012, li rrispettat it-
talba kemm tal-IMCO kif ukoll tal-ECON għall-firda, il-Kummissjoni aġġustat l-opinjoni 
tagħha sabiex tqis il-pożizzjoni tal-Parlament u tal-Kunsill u fid-29 ta' Awwissu 2012 adottat 
proposta emendata dwar Dwana 2020 u Fiscalis 2020

Il-proposta Dwana 2020 tal-Kummissjoni hija msejsa fuq l-artikolu 33 tat-TFUE li jitlob 
azzjoni mill-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-kooperazzjoni doganali u l-unjoni doganali tal-
UE.

Skont il-proposta għal Qafas Finanzjarju Pluriennali ġdid, kif emendata fis-6 ta' Lulju 2012, 
dan ir-Regolament dwar il-programm Dwana 2020 fih qafas baġitarju ta’ EUR 548 080 000 
(fi prezzijiet attwali) għall-perjodu 2014-2020.

Il-pożizzjoni tar-rapporteur

Is-Sur Baldassarre, rapporteur dwar id-dossier, huwa sodisfatt għal kollox li l-Kummissjoni 
diġà qieset it-talba tal-Parlament biex tinfired il-proposta preċedenti dwar il-programm Fiscus 
fil-programmi Dwana u Fiscalis. 

Madankollu, ir-rapporteur ressaq l-emendi ewlenin li ġejjin għall-proposta tal-Kummissjoni 
tad-29 ta’ Awwissu 2012:

Objettivi speċifiċi u operattivi

Għal raġunijiet ta’ iżjed viżibilità u ċarezza legali huwa xieraq li jiġu stabbiliti objettivi 
ġenerali, speċifiċi kif ukoll operattivi fl-Artikoli tar-Regolament.

Objettiv: il-kontroll u l-ġlieda kontra l-frodi

Minħabba d-dinamiċi problematiċi ta’ sfidi ġodda fid-dwana u l-ħtieġa li ċ-ċittadini jiġu 
mħarsa mir-riskji tas-sikurezza u s-sigurtà li jippreżenta l-kummerċ internazzjonali fl-oġġetti, 
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għandha ssir enfasi addizzjonali fuq l-armonizzazzjoni u l-istandardizzazzjoni tal-proċeduri 
għall-kontrolli doganali u l-ġlieda kontra l-frodi. 
Tqassim tal-baġit 

Skont l-approċċ orizzontali, filwaqt illi kien qed jistenna r-riżultat tan-negozjati dwar il-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali, f’dan l-istadju r-rapporteur ħalla vojt l-ammont tal-pakkett 
finanzjarju.

It-tqassim tal-baġit sabiex jappoġġja l-azzjonijiet eliġibbli hija għażla essenzjali ta’ politika u 
għalhekk il-koleġiżlaturi għandu jkollhom il-prerogattiva dwar l-għoti ta' gwida politika 
f'termini tad-distribuzzjoni tal-ammonti għall-infiq.

Barra minn hekk, minħabba li s-sistemi tal-IT huma essenzjali fil-baġit (ara l-programm 
preċedenti Dwana 2013 fejn madwar 75-80 fil-mija tal-baġit globali huwa allokat għall-IT) 
għandu jiġi żgurat ċertu minimu għall-iżvilupp u ż-żamma tas-sistemi tal-IT.

Il-valuri perċentwali attwali proposti ġew stmati abbażi tad-dikjarazzjoni finanzjarja 
leġiżlattiva għat-taqsima tad-dwana:

Barra minn hekk, għandu jinżamm ċertu grad ta' flessibbiltà sabiex iwieġeb għall-prijoritajiet 
politiċi mibdula (jiġifieri l-possibbiltà tal-adattament għat-tqassim tal-baġit fil-programm ta’ 
ħidma annwali).

Minħabba l-fatt li t-tqassim tal-baġit jiġi fformulat b’mod indikattiv: "mill-inqas xx %" u 
"massimu ta’ ... %", dan jippermetti l-allokazzjoni addizzjonali għan-nefqa teknika u 
amministrattiva.

Indikaturi

Minħabba li diversi referenzi għall-indikaturi huma pprovduti fil-proposta tal-Kummissjoni, 
huwa importanti li jiġi stabbilit il-proċess tal-iżvilupp tal-indikaturi sabiex jiġu mmonitorjati 
u evalwati l-valur u l-impatt tal-miżuri meħuda skont il-Programm. Sabiex jiġi żgurat il-grad 
meħtieġ ta’ flessibbiltà f’dan il-proċess huwa xieraq li l-Kummissjoni jkollha s-setgħa li 
tidħol għal din l-attività fil-qafas tal-programm ta' ħidma annwali.

Il-programm ta' ħidma annwali - l-atti ddelegati

Minħabba li l-programm ta’ ħidma annwali jinkludi elementi li huma għażliet sinifikanti ta’ 
politika (eż. prijoritajiet, aġġustament għat-tqassim tal-baġit, indikaturi sabiex titkejjel il-
prestazzjoni) maħsuba sabiex jiġu ssupplimentati jew emendati l-elementi primarji li 
jiffurmaw il-politika kif stabbilit f'dan ir-Regolament, huwa għalhekk xieraq li jiġu ddelegati 
setgħat lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 290 TFUE fir-rigward tal-adozzjoni tal-programm 
ta’ ħidma annwali.

Ir-rikors għall-atti ddelegati jipproteġi l-prerogattivi tal-Parlament Ewropew. Dan jagħti lill-
Parlament Ewropew id-dritt għall-veto għall-att propost jew biex iħassar id-delega tas-setgħa 
lill-Kummissjoni.
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Rappurtar

Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza kif ukoll sabiex tiġi żgurata l-kontinwità tad-dispożizzjonijiet 
attwalment applikabbli tad-Deċiżjoni Nru 624/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-23 ta’ Mejju 2007 li tistabbilixxi programm ta’ azzjoni għad-dwana fil-Komunità (Dwana 
2013), ir-rapporti ta’ evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu u r-rapporti ta’ evalwazzjoni finali 
għandhom jiġu trasmessi lill-koleġiżlaturi.
Appoġġ ta’ kapaċità teknika

Sabiex jiġi żgurat appoġġ komprensiv għad-diversi aspetti ta’ involviment mill-awtoritajiet 
doganali, huwa xieraq li l-Programm m’għandux ikopri biss l-azzjonijiet konġunti, il-bini ta’ 
kapaċità fl-IT u l-bini ta’ kompetenza umana, iżda anke l-bini ta’ kapaċità teknika.

Il-bini ta’ kapaċità teknika jfisser l-appoġġ għall-pajjiżi parteċipanti fl-akkwist u l-
manutenzjoni tat-tagħmir (eż. skeners, tagħmir tal-laboratorju)

Dan huwa partikolarment importanti sabiex jiġi ggarantit ħarsien effettiv tal-fruntiera esterna 
tal-UE.

Komponenti tas-sistemi ta’ informazzjoni Ewropej

Għandu jiġi stabbilit b’mod ċar mhux biss liema komponenti huma meqjusa bħala 
komponenti tal-Unjoni, iżda anke liema huma l-komponenti mhux tal-Unjoni.

Barra minn hekk, għandu jkun ċar li l-Unjoni għandha ġġorr l-ispejjeż relatati mal-iżvilupp u 
l-manutenzjoni tal-komponenti tal-Unjoni, filwaqt li l-pajjiżi parteċipanti jġorru l-ispejjeż 
relatati mal-komponenti mhux tal-Unjoni.


