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Emenda 7
Paul Murphy

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-kunflitti u s-sitwazzjonijiet ta' kriżi, 
inklużi d-diżastri naturali u dawk 
ikkawżati mill-bniedem huma ta' spiss ir-
riżultat ta' fallimenti ta' politiki 
ekonomiċi, kummerċjali, soċjali u 
ambjentali fil-livelli kollha ta' teħid ta' 
deċiżjonijiet, inkluż fil-livell tal-Unjoni. 
Għalhekk, it-treġġigħ lura ta' dawk il-
politiki li fallew għandha tkun l-ewwel 
prijorità tal-UE fl-impenn tagħha li 
tippreserva l-paċi u tipprevjeni l-kunflitt. 
Il-politika kummerċjali internazzjonali 
tista' tkun għodda b'saħħitha biex 
jintlaħqu dawn l-impenji, sakemm tintuża 
fl-interess tal-iżvilupp sostenibbli tal-
bniedem u tal-ekonomija, u fl-interess tal-
ambjent u s-solidarjetà u tapplika l-ogħla 
standards ambjentali u soċjali possibbli.

Or. en

Emenda 8
Paul Murphy

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jiġi adattat l-ambitu ta' dan ir-
Regolament għar-realtà li qed tevolvi 
b'mod rapidu, għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni s-setgħa li jiġu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fir-
rigward tal-oqsma speċifiċi ta' assistenza 
teknika u finanzjarja msemmija fl-Annessi 

(11) Sabiex jiġi adattat l-ambitu ta' dan ir-
Regolament għar-realtà li qed tevolvi 
b'mod rapidu, għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni s-setgħa li jiġu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fir-
rigward tal-oqsma speċifiċi ta' assistenza 
teknika u finanzjarja msemmija fl-Annessi 
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ta' dan ir-Regolament, u sabiex jiġu adottati 
proċeduri addizzjonali għall-iskambju tal-
informazzjoni u tal-kooperazzjoni. Huwa 
ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni 
għandha twettaq konsultazzjonijiet xierqa 
fil-ħidma preparatorja tagħha, inkluż 
f’livell ta' esperti. Meta tkun qed tħejji u 
tfassal l-atti delegati, il-Kummissjoni, 
għandha tiżgura ulterjorment it-
trażmissjoni f'waqtha ta' dokumenti 
rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

ta' dan ir-Regolament, u sabiex jiġu adottati 
proċeduri addizzjonali għall-iskambju tal-
informazzjoni u tal-kooperazzjoni. Huwa 
ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni 
għandha twettaq konsultazzjonijiet xierqa 
fil-ħidma preparatorja tagħha, inkluż 
f’livell ta' esperti. Meta tkun qed tħejji u 
tfassal l-atti delegati, il-Kummissjoni, trid
tiżgura ulterjorment it-trażmissjoni 
f'waqtha ta' dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill sabiex 
dawk l-istituzzjonijiet ikunu f'pożizzjoni li 
jeżerċitaw il-poteri kollha tagħhom, inkluż 
li jużaw id-dritt tagħhom tal-veto fir-
rigward ta' att delegat jew li jirtiraw 
delega.

Or. en

Emenda 9
Maria Eleni Koppa

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) li jindirizza theddid speċifiku globali u 
transreġjonali li jkollu effett 
destabilizzanti, inkluż it-tibdil fil-klima.

c) li jindirizza theddid speċifiku globali u 
transreġjonali li jkollu effett 
destabilizzanti, u biex tkun żgurata l-
preparazzjoni għall-indirizzar ta' 
sitwazzjonijiet ta' qabel u wara l-kriżi,
inkluż it-tibdil fil-klima.

Or. el

Emenda 10
Paul Murphy

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jindirizza theddid speċifiku globali u 
transreġjonali li jkollu effett 
destabilizzanti, inkluż it-tibdil fil-klima.

(c) li jindirizza b'mod urġenti t-tibdil fil-
klima bħala theddida speċifika globali u 
transreġjonali li jkollha effett 
destabilizzanti.

Or. en

Emenda 11
Maria Eleni Koppa

Proposta għal regolament
Anness I - punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) l-appoġġ għall-iżvilupp ta' 
istituzzjonijiet demokratiċi u pluralistiċi 
tal-Istat, li jinkludi miżuri għat-tisħiħ tar-
rwol tan-nisa f'istituzzjonijiet bħal dawn, 
amministrazzjoni ċivili u oqfsa legali 
relatati effettivi kemm f'livell nazzjonali kif 
ukoll f'livell lokali, ġudikatura 
indipendenti, tmexxija tajba u liġi u ordni, 
inkluża kooperazzjoni teknika mhux 
militari biex jissaħħaħ il-kontroll ċivili 
ġenerali, u sorveljanza tas-sistema ta' 
sigurtà u miżuri għat-tisħiħ tal-kapaċità tal-
infurzar tal-liġi u tal-awtoritajiet 
ġudizzjarji involuti fil-ġlieda kontra t-
terroriżmu, il-kriminalità organizzata u kull 
tip ta' traffikar illegali;

c) l-appoġġ għall-iżvilupp ta' 
istituzzjonijiet demokratiċi u pluralistiċi 
tal-Istat, li jinkludi miżuri għat-tisħiħ tar-
rwol tan-nisa f'istituzzjonijiet bħal dawn, 
amministrazzjoni ċivili u oqfsa legali 
relatati effettivi kemm f'livell nazzjonali kif 
ukoll f'livell lokali, ġudikatura 
indipendenti, tmexxija tajba u liġi u ordni, 
inkluża kooperazzjoni teknika mhux 
militari biex jissaħħaħ il-kontroll ċivili 
ġenerali, u sorveljanza tas-sistema ta' 
sigurtà u miżuri għat-tisħiħ tal-kapaċità tal-
infurzar tal-liġi u tal-awtoritajiet 
ġudizzjarji involuti fil-ġlieda kontra t-
terroriżmu, il-kriminalità organizzata u kull 
tip ta' traffikar illegali, inkluż it-traffikar 
tal-bnedmin;

Or. el

Emenda 12
Maria Eleni Koppa

Proposta għal regolament
Anness I – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) l-appoġġ għall-miżuri meħtieġa sabiex 
tinbeda r-rijabilitazzjoni u r-rikostruzzjoni 
tal-infrastruttura ewlenija, tad-djar, tal-bini 
pubbliku u tal-assi ekonomiċi, kif ukoll il-
kapaċità produttiva essenzjali, u miżuri 
oħra biex tinbeda mill-ġdid attività 
ekonomika, biex jinħolqu impjiegi u biex 
jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet minimi 
meħtieġa għal żvilupp soċjali sostenibbli;

e) l-appoġġ għall-miżuri meħtieġa sabiex 
tinbeda r-rijabilitazzjoni u r-rikostruzzjoni 
tal-infrastruttura ewlenija, tad-djar, tal-bini 
pubbliku u tal-assi ekonomiċi, kif ukoll il-
kapaċità produttiva essenzjali, u miżuri 
oħra biex tinbeda mill-ġdid attività 
ekonomika, biex jinħolqu u jinżammu
impjiegi u biex jiġu stabbiliti l-
kundizzjonijiet minimi meħtieġa għal 
żvilupp soċjali sostenibbli;

Or. el

Emenda 13
Maria Eleni Koppa

Proposta għal regolament
Anness I - punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

m) l-appoġġ għall-miżuri soċjoekonomiċi 
biex jippromwovu l-aċċess ekwu għar-
riżorsi naturali f'sitwazzjoni ta' kriżi jew ta' 
kriżi emerġenti u l-ġestjoni trasparenti 
tagħhom;

m) l-appoġġ għall-miżuri soċjoekonomiċi 
biex jippromwovu l-aċċess ekwu għar-
riżorsi naturali f'sitwazzjoni ta' kriżi jew ta' 
kriżi emerġenti u l-ġestjoni trasparenti u 
sostenibbli tagħhom;

Or. el

Emenda 14
Maria Eleni Koppa

Proposta għal regolament
Anness I - punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

o) l-appoġġ għall-miżuri li jappoġġjaw l-
iżvilupp u l-organizzazzjoni tas-soċjetà 
ċivili u l-parteċipazzjoni tagħha fil-proċess 
politiku, inklużi l-miżuri li jsaħħu r-rwol 

o) l-appoġġ għall-miżuri li jappoġġjaw l-
iżvilupp u l-organizzazzjoni tas-soċjetà 
ċivili u l-parteċipazzjoni tagħha fil-proċess 
politiku, inklużi l-miżuri li jsaħħu r-rwol 
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tan-nisa fi proċessi u miżuri bħal dawn 
biex jippromwovu midja indipendenti, 
pluralista u professjonali;

tan-nisa fi proċessi u miżuri bħal dawn 
biex jippromwovu l-internet u l-midja
indipendenti, pluralista u professjonali;

Or. el

Emenda 15
Damien Abad

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fir-rigward l-assistenza għal sforzi 
biex jitrażżnu l-kunflitti li fihom il-
movimenti armati jew l-alleati tagħhom 
jużaw minerali mhux maħduma biex 
jiffinanzjaw it-tali kunflitti, għandha 
tingħata attenzjoni partikolari biex jiġu 
megħjuna l-awtoritajiet leġittimi sabiex 
jiġġieldu din il-prattika u jikkonformaw 
mal-Iskema ta’ Ċertifikazzjoni Kimberley 
Process, b’mod speċjali rigward l-
implimentazzjoni ta’ kontrolli domestiċi 
effiċjenti tal-produzzjoni u l-kummerċ 
tad-djamanti mhux maħduma.

Or. en

Emenda 16
Maria Eleni Koppa

Proposta għal regolament
Anness III – punt 1 – paragrafu 2 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) isaħħu l-kapaċità tal-infurzar tal-liġi u 
tal-awtoritajiet ġudizzjarji u ċivili involuti 
fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, il-kriminalità 
organizzata u l-forom kollha ta' traffikar 
illegali u fil-kontroll effettiv tal-kummerċ u 
tat-tranżitu illegali.

a) isaħħu l-kapaċità tal-infurzar tal-liġi u 
tal-awtoritajiet ġudizzjarji u ċivili involuti 
fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, il-kriminalità 
organizzata u l-forom kollha ta' traffikar 
illegali, inkluż it-traffikar tal-bnedmin, u 
fil-kontroll effettiv tal-kummerċ u tat-
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tranżitu illegali.

Or. el


