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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

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

Emenda 1

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, rispett tal-liġi 
u ordni; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minbarra miżuri ta’ apoġġ ġuridiku u leġiżlattiv elenkati fl-Anness 3, l-istrument għandu 
jippermetti li jitħaffef l-appoġġ għall-kooperazzjoni u appoġġ tekniku għall-kontroll tal-
fruntieri biex jiġu indirizzati kull tip ta’ traffikar li jiġġenera l-kriżijiet jew il-kunflitti.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Anness I – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-kooperazzjoni ta’ appoġġ u dik 
teknika mal-awtoritajiet ġudizzjarji u 
doganali involuti fil-ġlieda kontra t-
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terroriżmu, il-kriminalità organizzata u 
kull forma ta’ traffikar illeċitu u appoġġ 
għall-kooperazzjoni reġjonali fi 
kwistjonijiet ta’ kontrolli doganali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minbarra miżuri ta’ apoġġ ġuridiku u leġiżlattiv elenkati fl-Anness 3, l-istrument għandu 
jippermetti li jitħaffef l-appoġġ għall-kooperazzjoni u appoġġ tekniku għall-kontroll tal-
fruntieri biex jiġu indirizzati kull tip ta’ traffikar li jiġġenera l-kriżijiet jew il-kunflitti.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Anness I – punt e

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 u kummerċjali 
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;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien mal-kapaċitajiet produttivi, ir-riabilitazzjoni ta’ dawk kummerċjali wkoll hija 
essenzjali għall-istabbilizzazzjoni.
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Anness II – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri msemmija taħt dan il-punt 
għandhom jinkludu t-trasferiment ta' know-
how, l-iskambju ta' informazzjoni u tal-
aħjar prassi, il-valutazzjoni tar-riskju u tat-
theddid, ir-riċerka u l-analiżi, is-sistemi ta' 
twissija minn kmieni, it-taħriġ u t-twassil
ta' servizz. Il-miżuri jistgħu jinkludu wkoll 
għajnuna finanzjarja u teknika għall-
implimentazzjoni tal-bini tal-paċi u tal-
azzjonijiet li jappoġġjaw il-bini tal-istat.

Il-miżuri msemmija taħt dan il-punt 
għandhom jinkludu t-trasferiment ta' know-
how, l-iskambju ta' informazzjoni u tal-
aħjar prassi, il-valutazzjoni tar-riskju u tat-
theddid, ir-riċerka u l-analiżi, is-sistemi ta' 
twissija bikrija, appoġġ għall-ġbir, l-
analiżi u l-użu ta’ informazzjoni u data 
makroekonomika għall-antiċipazzjoni jew 
l-identifikazzjoni ta' sitwazzjonijiet ta' 
kriżi, it-taħriġ u l-forniment ta' servizz. Il-
miżuri jistgħu jinkludu wkoll għajnuna 
finanzjarja u teknika għall-
implimentazzjoni tal-bini tal-paċi u tal-
azzjonijiet li jappoġġjaw il-bini tal-istat. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġbir u l-analiżi tad-data rigward, pereżempju, r-rati tal-oġġetti primarji, l-inflazzjoni, l-
esportazzjoni jew l-importazzjoni ta’ oġġetti jew prodotti sensittivi, għandhom ikunu eliġibbli 
biex jirċievu sostenn mill-Istrument. 

Emenda 5

Proposta għal regolament
Anness III – punt 1 – punt a – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta’ ċertifikazzjoni tal-proċess ta’ Kimberley (konkluż fl-2002) għandha l-għan li 
tikkontrolla l-kummerċ tad-djamanti mhux maħduma biex toħnoq il-finanzjament tal-
movimenti armati. L-implimentazzjoni ta’ kontroll domestiku strett fuq il-produzzjoni u l-
kummerċ wasslet għal tnaqqis tat-traffiku fl-hekk imsejħa “djamanti mdemmija” u 
konsegwentement għall-istabbilizzazzjoni ta’ bosta kunflitti.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Anness III – punt 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) l-indirizzar ta’ aċċess limitat għal 
oġġetti primarji u ħtiġijiet bażiċi, jew 
skarsezza tagħhom, li fl-aħħar mill-aħħar 
jistgħu jheddu s-sostenibbiltà tal-attività 
soċjoekonomika;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Dan l-objettiv, parzjalment kopert fil-punt m tal-Anness I, għandu wkoll jissemma bħala 
objettiv tal-istabbilizzazzjoni fit-tul fl-Artikoli 4 u 5 tar-Regolament.


