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Emenda 32
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Orizzont 2020 — il-Programm Qafas 
għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) 
stabbilit mir-Regolament (UE) Nru .../2013
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
...2013 (minn hawn 'il quddiem "il-
Programm Qafas Orizzont 2020") għandu 
l-għan li jżid l-impatt fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni billi jgħin ħalli jissaħħu s-
sħubiji pubbliċi-pubbliċi, inkluż bil-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fi programmi li 
jwettqu bosta Stati Membri skont l-
Artikolu 185 tat-Trattat.

(2) Orizzont 2020 - il-Programm Qafas 
għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) 
stabbilit mir-Regolament (UE)
Nru …/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill fi … 20135 (minn hawn 'il 
quddiem "il-Programm Qafas
Orizzont 20134") għandu l-għan li jħalli 
impatt akbar fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni billi jiżviluppa sinerġiji aktar 
mill-qrib, iżid il-koordinazzjoni u jevita 
duplikazzjoni mhux meħtieġa ma’ 
programmi ta’ riċerka internazzjonali, 
nazzjonali u reġjonali. Sħubiji pubbliċi-
pubbliċi, inkluża l-parteċipazzjoni tal-
Unjoni fi programmi mwettqa minn diversi
Stati Membri skont l-Artikolu 185 tat-
Trattat, għandhom jiksbu dawk l-
għanijiet, jissodisfaw il-kundizzjonijiet 
speċifikati f’dak ir-Regolament, 
partikolarment fl-Artikolu 20, u jkunu 
konformi bis-sħiħ mal-Prinċipji Ġenerali 
tal-Orizzont 2020.

__________________ __________________
4 ĠU... [il-Programm Qafas 
Orizzont 2020].

4 ĠU... [il-Programm Qafas 
Orizzont 2020].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tenfasizza l-prinċipji importanti li ġew maqbula matul in-negozjati ta’ 
Orizzont 2020 dwar P2Ps u l-kisbiet li għandhom jilħqu.
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Emenda 33
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Fl-2009, esperti indipendenti adottaw 
ir-rapport tal-evalwazzjoni interim tal-
EDCTP18. Il-bord tal-esperti kien tal-
opinjoni li l-EDCTP1 joħloq pjattaforma 
unika għal djalogu ġenwin max-xjenxjati
Afrikani u beda jnaqqas id-differenza bejn 
it-Tramuntana u n-Nofsinhar biex jinbnew 
il-kapaċitajiet tar-riċerka u jingħataw 
opportunitajiet ta' tagħlim u xogħol għar-
riċerkaturi żgħażagħ Afrikani. Wara dan ir-
rapport, hemm bosta kwistjonijiet 
fundamentali li jridu jitqiesu għat-tieni 
Programm tas-Sħubija għall-Provi Kliniċi 
bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi li qed 
Jiżviluppaw (minn hawn 'il quddiem "il-
programm EDCTP2"): jeħtieġlu jinbidel u 
jitwessa' l-ambitu attwali tal-EDCTP1; 
għandha tittejjeb aktar l-integrazzjoni tal-
programmi nazzjonali Ewropej; jeħtieġ li 
tissaħħaħ u titwessa' l-kollaborazzjoni ma' 
finanzjaturi pubbliċi u privati ewlenin oħra, 
inkluża l-industrija tal-farmaċewtika; 
għandhom jinħolqu sinerġiji ma' azzjonijiet 
esterni tal-politika, b'mod partikolari mal-
assistenza tal-UE għall-iżvilupp; 
għandhom jiġu ċċarati u ssimplifikati r-
regoli dwar il-kofinanzjament; jeħtieġ li 
jissaħħu l-għodod tal-monitoraġġ.

(4) Fl-2009, esperti indipendenti adottaw 
ir-rapport tal-evalwazzjoni interim tal-
EDCTP18. Il-bord tal-esperti kien tal-
opinjoni li l-EDCTP1 joħloq pjattaforma 
unika għal djalogu ġenwin max-xjenzjati
Afrikani u beda jnaqqas id-differenza bejn 
it-Tramuntana u n-Nofsinhar biex jinbnew 
il-kapaċitajiet tar-riċerka u jingħataw 
opportunitajiet ta' tagħlim u xogħol għar-
riċerkaturi żgħażagħ Afrikani. Wara dan ir-
rapport, hemm bosta kwistjonijiet 
fundamentali li jridu jitqiesu għat-tieni 
Programm tas-Sħubija għall-Provi Kliniċi 
bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi li qed 
Jiżviluppaw (minn hawn 'il quddiem "il-
programm EDCTP2"): jeħtieġlu jinbidel u 
jitwessa' l-kamp ta’ applikazzjoni attwali 
tal-EDCTP1; il-kapaċitajiet għat-tmexxija 
u l-ġestjoni tajba tal-provi kliniċi f’pajjiżi 
li qed jiżviluppaw għandhom ikomplu jiġu 
żviluppati u msaħħa, fejn meħtieġ, 
partikolarment ir-rwol u l-iżvilupp tal-
kumitati tar-reviżjoni etika u l-ambjent 
regolatorju korrispondenti, il-
koordinazzjoni, il-kollaborazzjoni u fejn 
adegwat għandha tittejjeb aktar l-
integrazzjoni tal-programmi nazzjonali 
Ewropej; jeħtieġ li tissaħħaħ u titwessa' l-
kollaborazzjoni ma' finanzjaturi pubbliċi u 
privati ewlenin oħra, inkluża l-industrija 
tal-farmaċewtika; għandhom jinħolqu 
sinerġiji ma' azzjonijiet esterni tal-politika, 
b'mod partikolari mal-assistenza tal-UE 
għall-iżvilupp; għandhom jiġu ċċarati u 
ssimplifikati r-regoli dwar il-
kofinanzjament; jeħtieġ li jissaħħu l-
għodod tal-monitoraġġ.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., Independent External 8 Van Velzen et al., Independent External 
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Evaluation Report (Rapport ta' 
Evalwazzjoni Esterna Indipendenti), 
Diċembru 2009.

Evaluation Report (Rapport ta' 
Evalwazzjoni Esterna Indipendenti), 
Diċembru 2009.

Or. en

Emenda 34
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Fl-2009, esperti indipendenti adottaw 
ir-rapport tal-evalwazzjoni interim tal-
EDCTP18. Il-bord tal-esperti kien tal-
opinjoni li l-EDCTP1 joħloq pjattaforma 
unika għal djalogu ġenwin max-xjenxjati
Afrikani u beda jnaqqas id-differenza bejn 
it-Tramuntana u n-Nofsinhar biex jinbnew 
il-kapaċitajiet tar-riċerka u jingħataw 
opportunitajiet ta' tagħlim u xogħol għar-
riċerkaturi żgħażagħ Afrikani. Wara dan ir-
rapport, hemm bosta kwistjonijiet 
fundamentali li jridu jitqiesu għat-tieni 
Programm tas-Sħubija għall-Provi Kliniċi 
bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi li qed 
Jiżviluppaw (minn hawn 'il quddiem "il-
programm EDCTP2"): jeħtieġlu jinbidel u 
jitwessa' l-ambitu attwali tal-EDCTP1; 
għandha tittejjeb aktar l-integrazzjoni tal-
programmi nazzjonali Ewropej; jeħtieġ li
tissaħħaħ u titwessa' l-kollaborazzjoni ma'
finanzjaturi pubbliċi u privati ewlenin 
oħra, inkluża l-industrija tal-farmaċewtika; 
għandhom jinħolqu sinerġiji ma' azzjonijiet 
esterni tal-politika, b'mod partikolari mal-
assistenza tal-UE għall-iżvilupp; 
għandhom jiġu ċċarati u ssimplifikati r-
regoli dwar il-kofinanzjament; jeħtieġ li 
jissaħħu l-għodod tal-monitoraġġ.

(4) Fl-2009, esperti indipendenti adottaw 
ir-rapport tal-evalwazzjoni interim tal-
EDCTP18. Il-bord tal-esperti kien tal-
opinjoni li l-EDCTP1 joħloq pjattaforma 
unika għal djalogu ġenwin max-xjenzjati
Afrikani u beda jnaqqas id-differenza bejn 
it-Tramuntana u n-Nofsinhar biex jinbnew 
il-kapaċitajiet tar-riċerka u jingħataw 
opportunitajiet ta' tagħlim u xogħol għar-
riċerkaturi żgħażagħ Afrikani. Wara dan ir-
rapport, hemm bosta kwistjonijiet 
fundamentali li jridu jitqiesu għat-tieni 
Programm tas-Sħubija għall-Provi Kliniċi 
bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi li qed 
Jiżviluppaw (minn hawn 'il quddiem "il-
programm EDCTP2"): jeħtieġlu jinbidel u 
jitwessa'  l-kamp ta’ applikazzjoni attwali 
tal-EDCTP1; għandha tittejjeb aktar l-
integrazzjoni tal-programmi nazzjonali 
Ewropej; jeħtieġ li jissaħħu u jitwessgħu 
s-sinerġiji ma' imsieħba pubbliċi u privati 
ewlenin oħra, inklużi l-industrija tal-
farmaċewtika, is-soċjetà ċivili, l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi; 
għandhom jinħolqu sinerġiji ma' azzjonijiet 
esterni tal-politika, b'mod partikolari mal-
assistenza tal-UE għall-iżvilupp fil-qasam 
tas-saħħa; għandhom jiġu ċċarati u 
ssimplifikati r-regoli dwar il-
kofinanzjament; jeħtieġ li jissaħħu l-
għodod tal-monitoraġġ.



PE522.974v01-00 6/58 AM\1009061MT.doc

MT

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report (Rapport ta' 
Evalwazzjoni Esterna Indipendenti), 
Diċembru 2009.

8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report (Rapport ta' 
Evalwazzjoni Esterna Indipendenti), 
Diċembru 2009.

Or. en

Emenda 35
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Fl-2009, esperti indipendenti adottaw 
ir-rapport tal-evalwazzjoni interim tal-
EDCTP18. Il-bord tal-esperti kien tal-
opinjoni li l-EDCTP1 joħloq pjattaforma 
unika għal djalogu ġenwin max-xjenxjati
Afrikani u beda jnaqqas id-differenza bejn 
it-Tramuntana u n-Nofsinhar biex jinbnew 
il-kapaċitajiet tar-riċerka u jingħataw 
opportunitajiet ta' tagħlim u xogħol għar-
riċerkaturi żgħażagħ Afrikani. Wara dan ir-
rapport, hemm bosta kwistjonijiet 
fundamentali li jridu jitqiesu għat-tieni 
Programm tas-Sħubija għall-Provi Kliniċi 
bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi li qed 
Jiżviluppaw (minn hawn 'il quddiem "il-
programm EDCTP2"): jeħtieġlu jinbidel u 
jitwessa' l-ambitu attwali tal-EDCTP1; 
għandha tittejjeb aktar l-integrazzjoni tal-
programmi nazzjonali Ewropej; jeħtieġ li 
tissaħħaħ u titwessa' l-kollaborazzjoni 
ma' finanzjaturi pubbliċi u privati ewlenin 
oħra, inkluża l-industrija tal-
farmaċewtika; għandhom jinħolqu 
sinerġiji ma' azzjonijiet esterni tal-
politika, b'mod partikolari mal-assistenza 
tal-UE għall-iżvilupp; għandhom jiġu 
ċċarati u ssimplifikati r-regoli dwar il-
kofinanzjament; jeħtieġ li jissaħħu l-
għodod tal-monitoraġġ.

(4) Fl-2009, esperti indipendenti adottaw 
ir-rapport tal-evalwazzjoni interim tal-
EDCTP1. Il-bord tal-esperti kien tal-
opinjoni li l-EDCTP1 joħloq pjattaforma 
unika għal djalogu ġenwin max-xjenzjati
Afrikani u beda jnaqqas id-differenza bejn 
it-Tramuntana u n-Nofsinhar biex jinbnew 
il-kapaċitajiet tar-riċerka u jingħataw 
opportunitajiet ta’ tagħlim u xogħol għar-
riċerkaturi żgħażagħ Afrikani. Wara dan ir-
rapport, hemm bosta kwistjonijiet 
fundamentali li jridu jitqiesu għat-tieni 
Programm tas-Sħubija għall-Provi Kliniċi 
bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi li qed 
Jiżviluppaw (minn hawn ’il quddiem “il-
programm EDCTP2”):
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- jeħtieġlu jinbidel u jitwessa’ l-kamp ta’ 
applikazzjoni attwali tal-EDCTP1;
- jeħtieġ li jiġi promoss it-taħriġ u li 
jissaħħu l-kapaċitajiet tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw;
- għandha tittejjeb aktar l-integrazzjoni 
tal-programmi nazzjonali Ewropej;
- jeħtieġ li tissaħħaħ u titwessa’ l-
kollaborazzjoni mal-imsieħba pubbliċi u 
privati, inkluża l-industrija tal-
farmaċewtika, is-sħubijiet pubbliċi-privati 
bħas-sħubijiet għall-iżvilupp ta’ prodotti, 
l-organizzazzjonijiet mhux governattivi kif 
ukoll il-fondazzjonijiet;
- jeħtieġ li jinħolqu sinerġiji ma’ 
azzjonijiet esterni tal-politika, 
speċifikament mal-assistenza tal-UE 
għall-iżvilupp;
- għandhom jiġu ċċarati u ssimplifikati r-
regoli dwar il-kofinanzjament;
- jeħtieġ li jissaħħu l-għodod tal-
monitoraġġ.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report (Rapport ta'
Evalwazzjoni Esterna Indipendenti), 
Diċembru 2009.

8 Van Velzen et al., Independent External 
Evaluation Report (Rapport ta’
Evalwazzjoni Esterna Indipendenti), 
Diċembru 2009.

Or. fr

Emenda 36
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill
.../2013/UE ta' ... 2013 li tistabbilixxi l-
Programm Speċifiku li jimplimenta 
Orizzont 2020 — il-Programm Qafas għar-

(5) Skont ir-Regolament (UE) Nru .../2013 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
... 2013 li jistabbilixxi l-Orizzont 20208a u
d-Deċiżjoni tal-Kunsill .../2013/UE ta'
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Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020)9

jista' jingħata aktar appoġġ għall-
Programm EDCTP2.

... 2013 li tistabbilixxi l-Programm 
Speċifiku li jimplimenta Orizzont 2020 —
il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020)9 jista' jingħata 
aktar appoġġ għall-Programm EDCTP2.

__________________ __________________
8a ĠU L ... [Orizzont 2020].

9 ĠU L ... [il-Programm Speċifiku 
Orizzont 2020].

9 ĠU L ... [il-Programm Speċifiku 
Orizzont 2020].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi inkluża referenza mhux biss għall-Programm Speċifiku, iżda wkoll għall-
Programm Qafas, li hija importanti biex turi konformità mal-Artikolu 20 tal-Programm Qafas 
u l-prinċipji ddikjarati fih.

Emenda 37
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) L-Unjoni Ewropea hija finanzjatur 
ewlieni għar-riċerka dwar mard relatat 
mal-faqar u dwar mard infettiv 
ittraskurat. Filfatt, il-Kummissjoni u l-
Istati Membri jikkontribwixxu għal kważi 
kwart (22 %) tal-investimenti tal-
gvernijiet f’dan il-qasam fil-livell gloabli. 
Barra minn hekk, l-Unjoni Ewropea hija 
attur ewlieni fis-saħħa globali. 
Pereżempju, il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri jipprovdu madwar nofs l-
approprjazzjonijiet tal-Fondi Globali 
għall-Ġlieda kontra l-AIDS, it-
Tuberkulożi u l-Malarja.

Or. fr
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Emenda 38
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) L-appoġġ għall-ġlieda kontra l-mard 
relatat mal-faqar jgħin ukoll biex 
jissalvagwardja ċ-ċittadini Ewropej minn 
dan il-mard minħabba li ż-żieda fil-
mobbiltà globali (inkluż it-turiżmu), 
movimenti migratorji u ċaqliq fid-
distribuzzjoni ġeografika ta’ dan il-mard 
ifisser li l-Ewropa tista’ tkun qed taffaċċja 
sfidi ġodda jew li rritornaw minn dan il-
mard.

Or. en

Emenda 39
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) L-Unjoni u l-Istati Membri huma l-
finanzjaturi ewlenin tal-Fond Globali 
biex jiġġieldu l-HIV, il-malarja u t-
tuberkolożi. F’dan il-kuntest, għandha 
tingħata kunsiderazzjoni biex parti mill-
kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-Fond 
Globali tiġi orjentata lejn azzjonijiet li 
jimmiraw biex jiffaċilitaw it-trasferiment 
tar-riżultati tal-EDCTP għall-popli 
kkonċernati.

Or. en
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Emenda 40
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11b) Fl-2010, fil-“Konklużjonijiet tal-
Kunsill dwar ir-rwol tal-UE fis-saħħa 
globali” tiegħu, il-Kunsill sejjaħ lill-UE 
biex tippromwovi finanzjament effettiv u 
ġust ta’ riċerka li tibbenefika s-saħħa ta’ 
kulħadd u tiżgura li l-innovazzjonijiet u l-
intervenzjonijiet iwasslu għal 
soluzzjonijiet affordabbli u aċċessibbli. 
Partikolarment, il-mudelli li jifirdu l-
ispejjeż tar-R&Ż u l-prezzijiet tal-mediċini 
għandhom jiġu esplorati, inklużi l-
opportunitajiet għat-trasferiment tat-
teknoloġija lejn il-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw.

Or. en

Emenda 41
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) F'konformità mal-għanijiet tal-
programm Qafas Orizzont 2020, kull Stat 
Membru u kull pajjiż assoċjat mal-
Programm Qafas Orizzont 2020 għandu 
jkun intitolat li jieħu sehem fil-Programm 
EDCTP2.

(13) F'konformità mal-għanijiet tal-
programm Qafas Orizzont 2020, kull Stat 
Membru u kull pajjiż assoċjat mal-
Programm Qafas Orizzont 2020 għandu 
jkun intitolat li jieħu sehem fil-Programm 
EDCTP2. Għandu jkun żgurat li l-proġetti 
li jirċievu flus mill-Programm Qafas 
Orizzont 2020 ma jkunux qed jiksru l-liġi 
internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem.

Or. en
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Emenda 42
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Bil-ħsieb li l-għan ġenerali tal-
Orizzont 2020 li tinkiseb aktar 
simplifikazzjoni u armonizzazzjoni tar-
riċerka u l-innovazzjoni tal-finanzjament 
tax-xenarju Ewropew Sħubiji 
Pubbliċi/Pubbliċi għandhom jistabbilixxu 
mudelli ta’ tmexxija sempliċi u jevitaw 
settijiet ta’ regoli differenti mill-
Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 43
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13b) Ostakoli li jxekklu l-parteċipazzjoni 
ta’ entitajiet ġodda fil-programm 
għandhom jiġu identifikati u indirizzati. 
F’dan il-kuntest, il-parteċipazzjoni tal-
SMEs, l-universitajiet u ċ-ċentri tar-
riċerka għandha tiġi promossa.

Or. en

Emenda 44
Christian Ehler
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-istati parteċipanti beħsiebhom 
jieħdu sehem fl-implimentazzjoni tal-
Programm EDCTP2 matul il-perjodu li 
jkopri l-Programm EDCTP2 (2014-2024).

(14) L-istati parteċipanti beħsiebhom 
jieħdu sehem fl-implimentazzjoni tal-
Programm EDCTP2 matul il-perjodu li 
jkopri l-Programm EDCTP2 (2014-2020).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-paralleliżmu ta’ żewġ ġenerazzjonijiet ta’ P2Ps li joħorġu sejħiet mill-2020 ’il quddiem se 
jikkawża spejjeż amministrattivi, iżid mal-kumplessità tal-finanzjament tar-riċerka tal-UE, u 
jaħbi l-ammonti reali ta’ finanzjamenti minfuqa annwalment. Il-perjodu ta’ żmien ta’ P2Ps 
għandu, għalhekk, ikun allinjat mal-perjodu ta’ żmien ta’ Orizzont 2020 u ma’ programmi 
oqsfa futuri.

Emenda 45
Christian Ehler

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Minħabba l-iskop ġenerali ta’ 
Orizzont 2020 li titwettaq aktar 
simplifikazzjoni u armonizzazzjoni tal-
qafas tal-fondi tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-livell tal-Ewropa, it-tul ta’ 
żmien tas-sħubiji pubbliċi-pubbliċi 
ffinanzjati skont Orizzont 2020 għandu 
jkun allinjat mat-tul ta’ żmien tal-
Programm Qafas, sabiex jiġu evitati 
ġabra ta’ regoli differenti li qed 
jiffunzjonaw b’mod parallel u piż 
amministrattiv addizzjonali relatat għall-
parteċipanti fil-futur;

Or. en
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Emenda 46
Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Għandu jiġi stabbilit limitu għall-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fl-EDCTP2 għal 
kemm itul il-Programm Qafas 
Orizzont 2020. Sa dan il-limitu, il-
kontribuzzjoni tal-Unjoni għandha tkun 
daqs il-kontribuzzjonijiet tal-bidu
impenjati mill-istati parteċipanti ħalli 
jinkiseb effett ta' influwenza qawwija u 
tkun żgurata integrazzjoni iktar b'saħħitha 
tal-programmi tal-istati parteċipanti. Dan 
il-limitu għandu jipprovdi wkoll biex 
jitqabblu l-kontribuzzjonijiet minn kull 
Stat Membru ieħor jew minn kull pajjiż 
assoċjat fil-Programm Qafas 
Orizzont 2020 li jingħaqad fil-Programm 
EDCTP2 waqt il-Programm Qafas 
Orizzont 2020.

(15) Għandu jiġi stabbilit limitu għall-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fl-EDCTP2 għal 
kemm itul il-Programm Qafas 
Orizzont 2020. Matul dan il-perjodu u sa 
dan il-limitu, il-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
għandha tkun daqs il-kontribuzzjonijiet tal-
istati msemmijin fl-Artikolu 1 ta’ din id-
Deċiżjoni ħalli jinkiseb effett ta' 
influwenza qawwija u tkun żgurata 
integrazzjoni iktar b'saħħitha tal-
programmi ta’ dawk l-istati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun hemm flessibbiltà fil-mod ta’ kif jintefqu l-fondi tal-EDCTP2.

Emenda 47
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Għandu jiġi stabbilit limitu għall-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fl-EDCTP2 għal 
kemm itul il-Programm Qafas 
Orizzont 2020. Sa dan il-limitu, il-
kontribuzzjoni tal-Unjoni għandha tkun 
daqs il-kontribuzzjonijiet tal-bidu 

(15) Għandu jiġi stabbilit limitu għall-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fl-EDCTP2 għal 
kemm itul il-Programm Qafas 
Orizzont 2020. Matul dan il-perjodu u sa 
dan il-limitu, il-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
għandha tkun daqs il-kontribuzzjonijiet tal-
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impenjati mill-istati parteċipanti ħalli 
jinkiseb effett ta' influwenza qawwija u 
tkun żgurata integrazzjoni iktar b'saħħitha 
tal-programmi tal-istati parteċipanti. Dan 
il-limitu għandu jipprovdi wkoll biex 
jitqabblu l-kontribuzzjonijiet minn kull 
Stat Membru ieħor jew minn kull pajjiż 
assoċjat fil-Programm Qafas 
Orizzont 2020 li jingħaqad fil-Programm 
EDCTP2 waqt il-Programm Qafas 
Orizzont 2020.

Istati msemmijin fl-Artikolu 1 ta’ din id-
Deċiżjoni ħalli jinkiseb effett ta’
influwenza qawwija u tkun żgurata 
integrazzjoni iktar b’saħħitha tal-
programmi ta’ dawn l-Istati.

Or. fr

Emenda 48
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Għandu jiġi stabbilit limitu għall-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fl-EDCTP2 
għal kemm itul il-Programm Qafas 
Orizzont 2020. Sa dan il-limitu, il-
kontribuzzjoni tal-Unjoni għandha tkun 
daqs il-kontribuzzjonijiet tal-bidu
impenjati mill-istati parteċipanti ħalli 
jinkiseb effett ta' influwenza qawwija u 
tkun żgurata integrazzjoni iktar b'saħħitha 
tal-programmi tal-istati parteċipanti. Dan 
il-limitu għandu jipprovdi wkoll biex 
jitqabblu l-kontribuzzjonijiet minn kull Stat 
Membru ieħor jew minn kull pajjiż assoċjat 
fil-Programm Qafas Orizzont 2020 li 
jingħaqad fil-Programm EDCTP2 waqt il-
Programm Qafas Orizzont 2020.

(15) Il-kontribuzzjoni tal-Unjoni għandha 
tkun daqs il-kontribuzzjonijiet totali
impenjati mill-istati parteċipanti ħalli 
jinkiseb effett ta' influwenza qawwija u 
tkun żgurata integrazzjoni iktar b'saħħitha 
tal-programmi tal-istati parteċipanti u 
tipprovdi wkoll biex jitqabblu l-
kontribuzzjonijiet minn kull Stat Membru 
ieħor jew minn kull pajjiż assoċjat fil-
Programm Qafas Orizzont 2020 li 
jingħaqad fil-Programm EDCTP2 waqt il-
Programm Qafas Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 49
Michèle Rivasi
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni għandha tkun soġġetta għal impenji 
formali mingħand l-istati parteċipanti biex 
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 
tal-Programm EDCTP2 u t-twettiq 
tagħhom.

(16) Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni għandha tkun soġġetta għal impenji 
formali mingħand l-istati parteċipanti biex 
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 
tal-Programm EDCTP2 u t-twettiq 
tagħhom. B’mod partikolari, il-provi 
kliniċu għandhom jieħdu l-kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Unjoni biss meta jitwettqu 
f’konformità mad-Dikjarazzjoni ta’ 
Ħelsinki u meta japplikaw l-istess 
standard għat-trasparenza tad-dejta bħal 
fir-Regolament [2012/0192].

Or. en

Emenda 50
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Huwa essenzjali li l-kunsens 
infurmat għall-provi kliniċi mwettqa fil-
pajjiżi li qed jiżviluppaw jinkiseb dejjem 
b’mod li huwa verament infurmat u 
verament volontarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-linji gwida biex jinkiseb il-kunsens infurmat ta’ spiss ikunu diffiċli biex jiġu implimentati 
minħabba livelli ta’ litteriżmu baxxi, fatturi soċjoekonomiċi u kulturali. Il-kumitati tal-etika 
lokali, li r-rwol tagħhom huwa kritiku fil-kunsens infurmat, huma ta’ spiss dgħajfa, mhumiex 
mgħammra biżżejjed jew ma jeżistux f’xi pajjiżi. Ħafna parteċipanti jaf ma jifhmux 
kompletament l-aspetti varji tal-provi kliniċi minħabba ostakoli lingwistiċi, il-mod ta’ kif 
tingħata l-informazzjoni jew it-termini użati fid-dokumenti tal-kunsens infurmat.



PE522.974v01-00 16/58 AM\1009061MT.doc

MT

Emenda 51
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Biex jiġi żgurat li l-programm jiġi 
implimentat skoni l-ogħla standards etiċi, 
għandu jiġi stabbilit Kumitat tal-Etika fl-
EDCTP2 biex jirrevedi l-protokolli tal-
provi kliniċi u jwettaq verifiki fuq il-post.

Or. en

Emenda 52
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Billi l-għanijiet ta' din id-Deċiżjoni, 
jiġifieri li tgħin biex jonqos il-piż soċjali u 
ekonomiku tal-mard relatat mal-faqar fil-
pajjiżi li qed jiżviluppaw u b'mod 
partikolari fl-Afrika Sub-Saħarjana billi 
tħaffef l-iżvilupp kliniku ta' interventi 
mediċi effettivi, sikuri u afforabbli għall-
mard relatat mal-faqar, l-Istati Membri 
ma jistgħux jilħquhom biżżejjed minħabba 
n-nuqqas tal-massa kritika meħtieġa li trid 
tintlaħaq, kemm mil-lat uman u mil-lat 
finanzjarju, u allura, minħabba l-iskala tal-
azzjoni, jistgħu jintlaħqu aħjar fil-livell tal-
Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri skont 
il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-
Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-

(28) Billi l-għanijiet ta’ din id-Deċiżjoni, 
jiġifieri li tgħin biex jonqos il-piż soċjali u 
ekonomiku tal-mard relatat mal-faqar u tal-
mard infettiv ittraskurat fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw u b’mod partikolari fl-Afrika 
sub-Saħarjana billi tħaffef l-iżvilupp 
kliniku ta’ interventi mediċi (dijanjożi, 
mediċina, kura u tilqim) effettivi, sikuri, 
faċli biex jintużaw, affordabbli u adatti 
għall-ispeċifiċitajiet tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, l-Istati Membri ma jistgħux 
jilħquhom biżżejjed minħabba n-nuqqas 
tal-massa kritika meħtieġa li trid tintlaħaq, 
kemm mil-lat uman u kemm mil-lat 
finanzjarju, u allura, minħabba l-iskala tal-
azzjoni, jistgħu jintlaħqu aħjar fil-livell tal-
Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri skont 
il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-
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Artikolu, din id-deċiżjoni ma tmurx lil hinn 
minn dak meħtieġ għal dak il-għan,

Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-
Artikolu, din id-deċiżjoni ma tmurx lil hinn 
minn dak meħtieġ għal dawk l-għanijiet;

Or. fr

Emenda 53
Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Billi l-għanijiet ta' din id-Deċiżjoni, 
jiġifieri li tgħin biex jonqos il-piż soċjali u 
ekonomiku tal-mard relatat mal-faqar fil-
pajjiżi li qed jiżviluppaw u b'mod 
partikolari fl-Afrika sub-Saħarjana billi 
tħaffef l-iżvilupp kliniku ta' interventi 
mediċi effettivi, sikuri u afforabbli għall-
mard relatat mal-faqar, l-Istati Membri ma 
jistgħux jilħquhom biżżejjed minħabba n-
nuqqas tal-massa kritika meħtieġa li trid 
tintlaħaq, kemm mil-lat uman u mil-lat 
finanzjarju, u allura, minħabba l-iskala tal-
azzjoni, jistgħu jintlaħqu aħjar fil-livell tal-
Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri skont 
il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-
Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-
Artikolu, din id-deċiżjoni ma tmurx lil hinn 
minn dak meħtieġ għal dak il-għan,

(28) Billi l-għanijiet ta' din id-Deċiżjoni, 
jiġifieri li tgħin biex jonqos il-piż soċjali u 
ekonomiku tal-mard relatat mal-faqar fil-
pajjiżi li qed jiżviluppaw u b'mod 
partikolari fl-Afrika sub-Saħarjana billi 
tħaffef l-iżvilupp kliniku ta' interventi 
mediċi effettivi, sikuri, aċċessibbli u 
afforabbli għall-mard relatat mal-faqar u l-
mard ittraskurat, l-Istati Membri ma 
jistgħux jilħquhom biżżejjed minħabba n-
nuqqas tal-massa kritika meħtieġa li trid 
tintlaħaq, kemm mil-lat uman u mil-lat 
finanzjarju, u allura, minħabba l-iskala tal-
azzjoni, jistgħu jintlaħqu aħjar fil-livell tal-
Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri skont 
il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-
Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-
Artikolu, din id-deċiżjoni ma tmurx lil hinn 
minn dak meħtieġ għal dak il-għan,

Or. en

Emenda 54
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 28a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) Ir-riżultati tal-provi kliniċi u ta’ 
attivitajiet ta’ riċerka oħra mwettqa fil-
programm EDCTP2 għandhom jiġu 
żvelati kemm jista’ jkun malajr b’modi 
xierqa u f’konformità mar-Regolament 
(UE) Nru ... [Ir-Regoli għall-
parteċipazzjoni u l-iżvelar fl-
Orizzont 2020] u b’mod partikolari 
għandu jiġi applikat aċċess miftuħ fir-
rigward tal-iżvelar permezz tal-
pubblikazzjonijiet tar-riċerka.

Or. en

Emenda 55
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 28a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) Ostakoli li jxekklu l-parteċipazzjoni 
ta’ entitajiet ġodda fil-programm 
għandhom jiġu identifikati u indirizzati. 
F’dan il-kuntest, il-parteċipazzjoni tal-
SMEs, l-universitajiet u ċ-ċentri tar-
riċerka għandha tiġi promossa.

Or. en

Emenda 56
Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja massima 
tal-Unjoni, inkluż l-approprjazzjonijiet tal-
EFTA, għall-Programm EDCTP2 għandha 
tkun EUR 683 miljun, kif ġej:

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja massima 
tal-Unjoni, inkluż l-approprjazzjonijiet tal-
EFTA, għall-Programm EDCTP2 għandha 
tkun EUR 683 miljun, ekwivalenti għall-
kontribuzzjonijiet tal-istati parteċipanti 
elenkati fl-Artikolu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun hemm flessibbiltà fil-mod ta’ kif jintefqu l-fondi tal-EDCTP2.

Emenda 57
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja massima
tal-Unjoni, inkluż l-approprjazzjonijiet tal-
EFTA, għall-Programm EDCTP2 għandha 
tkun EUR 683 miljun, kif ġej:

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja massima 
tal-Unjoni, inkluż l-approprjazzjonijiet tal-
EFTA, għall-Programm EDCTP2 għandha 
tkun EUR 683 miljun li huwa ekwivalenti 
għall-kontribuzzjonijiet tal-Istati 
parteċipanti elenkati fl-Artikolu 1.

Or. fr

Emenda 58
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja massima 
tal-Unjoni, inkluż l-approprjazzjonijiet tal-
EFTA, għall-Programm EDCTP2 għandha 

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja massima 
tal-Unjoni, inkluż l-approprjazzjonijiet tal-
EFTA, għall-Programm EDCTP2 għandha 
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tkun EUR 683 miljun, kif ġej: tkun mill-inqas EUR 683 miljun, biex tkun 
ekwivalenti għall-kontribuzzjoni tal-istati 
parteċipanti.

Or. en

Emenda 59
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja massima 
tal-Unjoni, inkluż l-approprjazzjonijiet tal-
EFTA, għall-Programm EDCTP2 għandha 
tkun EUR 683 miljun, kif ġej:

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja massima 
tal-Unjoni, inkluż l-approprjazzjonijiet tal-
EFTA, għall-Programm EDCTP2 għandha 
tkun EUR 597,625 miljun, kif ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-baġit tal-P2Ps u PPPs għandu jitnaqqas bi 12.5 % b’konsegwenza tat-tnaqqis globali tal-
pakkett Orizzont 2020 fil-QFP, sabiex ma jiġux ipperikolati l-bilanċ sensittiv ta’ finanzjament 
għar-riċerka kollaborattiva, minn naħa waħda, u l-finanzjament għall-isħubiji, min-naħa l-
oħra.

Emenda 60
Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) EUR 594 miljun biex tkun daqs il-
kontribuzzjonijiet tal-istati parteċipanti 
elenkati fl-Artikolu 1.1;

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun hemm flessibbiltà fil-mod ta’ kif jintefqu l-fondi tal-EDCTP2.

Emenda 61
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) EUR 594 miljun biex tkun daqs il-
kontribuzzjonijiet tal-istati parteċipanti 
elenkati fl-Artikolu 1.1;

imħassar

Or. en

Emenda 62
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) EUR 594 miljun biex tkun daqs il-
kontribuzzjonijiet tal-istati parteċipanti 
elenkati fl-Artikolu 1.1;

imħassar

Or. fr

Emenda 63
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) EUR 594 miljun biex tkun daqs il-
kontribuzzjonijiet tal-istati parteċipanti 

(a) EUR 519.75 miljun biex tkun daqs il-
kontribuzzjonijiet tal-istati parteċipanti 



PE522.974v01-00 22/58 AM\1009061MT.doc

MT

elenkati fl-Artikolu 1.1; elenkati fl-Artikolu 1.1;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-baġit tal-P2Ps u PPPs għandu jitnaqqas bi 12.5 % b’konsegwenza tat-tnaqqis globali tal-
pakkett Orizzont 2020 fil-QFP, sabiex ma jiġux ipperikolati l-bilanċ sensittiv ta’ finanzjament 
għar-riċerka kollaborattiva, minn naħa waħda, u l-finanzjament għall-isħubiji, min-naħa l-
oħra.

Emenda 64
Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) EUR 89 miljun biex tkun daqs il-
kontribuzzjonijiet ta' kull Stat Membru 
ieħor jew kull pajjiż assoċjat ieħor fil-
Programm Qafas Orizzont 2020 li qed 
jieħu sehem fil-Programm EDCTP2 skont 
l-Artikolu 1.2.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun hemm flessibbiltà fil-mod ta’ kif jintefqu l-fondi tal-EDCTP2.

Emenda 65
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) EUR 89 miljun biex tkun daqs il-
kontribuzzjonijiet ta' kull Stat Membru 
ieħor jew kull pajjiż assoċjat ieħor fil-
Programm Qafas Orizzont 2020 li qed 

imħassar
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jieħu sehem fil-Programm EDCTP2 skont 
l-Artikolu 1.2.

Or. en

Emenda 66
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) EUR 89 miljun biex tkun daqs il-
kontribuzzjonijiet ta' kull Stat Membru 
ieħor jew kull pajjiż assoċjat ieħor fil-
Programm Qafas Orizzont 2020 li qed 
jieħu sehem fil-Programm EDCTP2 skont 
l-Artikolu 1.2.

imħassar

Or. fr

Emenda 67
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) EUR 89 miljun biex tkun daqs il-
kontribuzzjonijiet ta' kull Stat Membru 
ieħor jew kull pajjiż assoċjat ieħor fil-
Programm Qafas Orizzont 2020 li qed 
jieħu sehem fil-Programm EDCTP2 skont 
l-Artikolu 1.2.

(b) EUR 77.875 miljun biex tkun daqs il-
kontribuzzjonijiet ta' kull Stat Membru 
ieħor jew kull pajjiż assoċjat ieħor fil-
Programm Qafas Orizzont 2020 li qed 
jieħu sehem fil-Programm EDCTP2 skont 
l-Artikolu 1.2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-baġit tal-P2Ps u PPPs għandu jitnaqqas bi 12.5 % b’konsegwenza tat-tnaqqis globali tal-
pakkett Orizzont 2020 fil-QFP, sabiex ma jiġux ipperikolati l-bilanċ sensittiv ta’ finanzjament 
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għar-riċerka kollaborattiva, minn naħa waħda, u l-finanzjament għall-isħubiji, min-naħa l-
oħra.

Emenda 68
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) id-demostrazzjoni mill-Istati 
Parteċipanti li l-EDCTP2 huwa stabbilit 
f’konformità mal-objettivi u l-prijoritajiet 
tar-riċerka tal-isfida tar-riċerka tas-saħħa 
stabbilita fir-Regolament (UE) Nru 
.../2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal- ... 2013 li jistabbilixxi l-
Orizzont 2020 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill ... 
/2013/UE tal- ... 2013 li jistabbilixxi l-
Programm Speċifiku li jimplimenta l-
Orizzont 2020 - Il-Programm Qafas għar-
Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tisħaq li għandu jkun hemm koerenza b’saħħitha bejn l-attivitajiet tal-P2Ps u l-
prijoritajiet ta’ riċerka definiti fil-Programm Qafas Orizzont 2020.

Emenda 69
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) id-demostrazzjoni mill-Istati 
Parteċipanti li l-EDCTP2 huwa stabbilit 
f’konformità mal-prinċipji ġenerali li 
jirregolaw il-Qafas Orizzont 2020;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tisħaq l-aderenza importanti tal-P2Ps għall-prinċipji ġenerali li japplikaw għall-
Qafas Orizzont 2020 bħal aċċess miftuħ, ugwaljanza bejn is-sessi u nondiskriminazzjoni li 
kien hemm qbil dwarhom waqt in-negozjati tal-Orizzont 2020.

Emenda 70
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ac (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) id-demostrazzjoni mill-Istati 
Parteċipanti li l-EDCTP2 huwa stabbilit 
f’konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti 
fl-Artikolu 20 tar-Regolament (UE) Nru 
.../2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal- ... 2013 li jistabbilixxi l-
Orizzont 2020;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tisħaq fuq il-prinċipji importanti li kien hemm qbil dwarhom matul in-negozjati 
tal-Orizzont 2020 rigward il-PPPs u x’għandhom jipprovdu.

Emenda 71
Teresa Riera Madurell

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-impenn ta' kull stat parteċipanti biex 
jikkontribwixxi għall-finanzjament tal-
Programm EDCTP2.

(e) l-impenn ta' kull stat parteċipanti biex 
jikkontribwixxi fi flus u oġġetti għall-
finanzjament tal-Programm EDCTP2.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ifittex allinjament mar-Regolament tal-Programm Qafas O2020

Emenda 72
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) id-demostrazzjoni mill-isponser ta’ 
kwalunkwe prova klinika, iffinanzjata 
totalment jew parzjalment mill-EDCTP2, 
li l-kunsens infurmat ta’ kwalunkwe 
suġġett ikun inkiseb f’konformità mad-
Dikjarazzjoni ta’ Ħelsinki;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-linji gwida biex jinkiseb il-kunsens infurmat ta’ spiss ikunu diffiċli biex jiġu implimentati 
minħabba livelli ta’ litteriżmu baxxi, fatturi soċjoekonomiċi u kulturali. Il-kumitati tal-etika 
lokali, li r-rwol tagħhom huwa kritiku fil-kunsens infurmat, huma ta’ spiss dgħajfa, mhumiex 
mgħammra biżżejjed jew ma jeżistux f’xi pajjiżi. Ħafna parteċipanti jaf ma jifhmux 
kompletament l-aspetti varji tal-provi kliniċi minħabba ostakoli lingwistiċi, il-mod ta’ kif 
tingħata l-informazzjoni jew it-termini użati fid-dokumenti tal-kunsens infurmat.

Emenda 73
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) kwalunkwe prova klinika ffinanzjata 
jew kofinanzjata mill-EDCTP2 
m’għandhiex tibda qabel:
- l-approvazzjoni tal-protokoll mill-
kumitat tal-etika stabbilit fl-EDCTP2
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- ir-reġistrazzjoni b’numru ta’ prova fuq 
il-websajt amministrata mis-segretarjat 
tal-EDCTP
- id-demostrazzjoni mill-isponser ta’ 
kopertura ta’ assigurazzjoni biżżejjed 
għall-kumpens ta’ ħsara diretta jew 
indiretta fuq is-saħħa kkawżata fuq is-
suġġett(i) tal-prova klinika

Or. en

Emenda 74
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-attivitajiet jistgħu jinkludu attivitajiet 
tal-programmi nazzjonali tal-istati 
parteċipanti u attivitajiet ġodda, inkluż 
sejħiet għall-proposti li tmexxi l-EDCTP2-
IS.

L-attivitajiet jistgħu jinkludu attivitajiet
imwettqa minn organizzazzjonijiet mhux 
għall-profitt pubbliċi jew privati, inklużi 
fl-attivitajiet tal-programmi nazzjonali tal-
istati parteċipanti u attivitajiet ġodda, 
inkluż sejħiet għall-proposti li tmexxi l-
EDCTP2-IS

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fuq it-talba tal-Fondation Merieux.

Emenda 75
Teresa Riera Madurell

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-attivitajiet għandhom jiddaħħlu fil-pjan 
ta' ħidma tal-Programm EDCTP2 li 

L-attivitajiet għandhom jiddaħħlu fil-pjan 
ta' ħidma tal-Programm EDCTP2 li 
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tadottah l-EDCTP2-IS kull sena wara r-
riżultat pożittiv tal-evalwazzjoni esterna 
tagħha minn evalwazzjoni internazzjonali 
bejn il-pari bbażata fuq l-Artikolu 14(1)
tar-Regolament (UE) Nru ... [ir-regoli tal-
parteċipazzjoni u t-tixrid f'Orizzont 2020], 
u fejn jidħol il-kontribut tagħhom għall-
għanijiet tal-Programm EDCTP2.

tadottah l-EDCTP2-IS kull sena wara r-
riżultat pożittiv tal-evalwazzjoni esterna 
tagħha minn evalwazzjoni internazzjonali 
bejn il-pari f’konformità mal-
Artikolu 14(1) tar-Regolament (UE) Nru ... 
[ir-regoli tal-parteċipazzjoni u t-tixrid 
f'Orizzont 2020], u fejn jidħol il-kontribut 
tagħhom għall-għanijiet tal-Programm 
EDCTP2.

Or. en

Emenda 76
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EDCTP2-IS għandu jistabbilixxi u 
jamministra websajt ibbażata fuq l-istess 
mudell bħall-Eudravigilance fl-Aġenzija 
Ewropea tal-Mediċini, fejn jagħmel 
disponibbli għall-pubbliku r-rapport tal-
istudju kliniku ta’ kwalunkwe prova 
klinika ffinanzjata mill-EDCTP2, kemm 
jekk ir-riżultati jkunu pożittivi, negattivi 
jew mhux konklussivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa sabiex jiġu protetti s-suġġetti tal-provi kliniċi, speċjalment f’pajjiżi b’demokrazija 
dgħajfa u nuqqas ta’ kontropoteri effiċjenti.

Emenda 77
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 2b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EDCTP2-IS għandu jwettaq mill-inqas 
verifika waħda fuq il-post għal kull prova 
klinika ffinanzjata jew kofinanzjata mill-
EDCTP2, sabiex jiġu kkontrollati l-
kundizzjonijiet etiċi tal-prova u l-
implimentazzjoni sħiħa tal-protokoll. 
Wara kull verifika, jintbgħat rapport lill-
Kummissjoni u lid-delegazzjoni tal-AKP 
fil-Parlament Ewropew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa ta' importanza kbira li l-ebda prova klinika mhux etika fid-dinja ma titwettaq bil-flus 
tal-kontribwenti Ewropej.

Emenda 78
Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kontribuzzjonijiet in natura li 
jikkonsistu mill-kostijiet li ġarrbu l-istati 
parteċipanti biex jimplimentaw l-attivitajiet
tal-pjan ta' ħidma msemmija fl-Artikolu 
4(1) jew għall-baġit amministrattiv tal-
EDCTP2-IS.

(b) kontribuzzjonijiet in natura li 
jikkonsistu mill-kostijiet li ġarrbu l-istati 
parteċipanti biex jimplimentaw l-attivitajiet
inklużi bil-quddiem fil-pjan ta' ħidma 
msemmija fl-Artikolu 4(1) jew għall-baġit 
amministrattiv tal-EDCTP2-IS.

Or. en

Emenda 79
Teresa Riera Madurell

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-Regolament (UE) Nru ... [ir-regoli tal-
parteċipazzjoni u t-tixrid f'Orizzont 2020] 
għandu japplika għall-azzjonijiet indiretti li 
tagħżel u tiffinanzja l-EDCTP-IS skont il-
pjan ta' ħidma msemmija fl-Artikolu 4(1) 
jew wara sejħiet għall-proposti li tmexxi l-
EDCTP2-IS. Skont dak ir-Regolament, l-
EDCTP2-IS għandha titqies bħala korp tal-
finanzjament u għandha tagħti appoġġ 
finanzjarju għall-azzjonijiet indiretti skont 
l-Anness II ta' din id-Deċiżjoni.

1. Ir-Regolament (UE) Nru ... [ir-regoli tal-
parteċipazzjoni u t-tixrid f'Orizzont 2020] 
għandu japplika għall-azzjonijiet indiretti li 
tagħżel u tiffinanzja l-EDCTP-IS wara 
sejħiet għall-proposti li tmexxi l-EDCTP2-
IS. Skont dak ir-Regolament, l-EDCTP2-IS 
għandha titqies bħala korp tal-finanzjament 
u għandha tagħti appoġġ finanzjarju għall-
azzjonijiet indiretti skont l-Anness II ta' din 
id-Deċiżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ifittex li jevita ambigwità li japplika l-RfP u li l-proġetti jiġu integrati u magħżula permezz ta’ 
talbiet kompetittivi

Emenda 80
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) f’konformità mal-prinċipji tat-
trasparenza u nondiskriminazzjoni kif 
stabbilit fl-Artikolu 60(1) u 128(1) tar-
Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012, sejħiet għal proposti 
organizzati mill-EDCTP2 għandhom 
ikunu ppubblikati fuq il-Portal tal-
Parteċipanti tal-Orizzont 2020 fuq l-
internet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Waqt it-trilogu tan-negozjati tal-Orizzont 2020, l-istituzzjonijiet qablu biex jippromwovu 
koerenza akbar għall-possibbiltajiet tat-talbiet kollha ffinanzjati fl-Orizzont 2020. Minħabba
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f’hekk, il-Kummissjoni wegħdet li tippromwovi l-pubblikazzjoni tal-CfPs organizzati mill-
PPPs u l-P2Ps fuq il-Portal tal-Parteċipanti tal-Orizzont 2020. Din l-emenda timmira sabiex 
iddawwar obbligu personali f’rekwiżit legali, filwaqt li tiggarantixxi informazzjoni sempliċi u 
aċċessibbli għall-applikanti.

Emenda 81
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta' Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha tagħmel 
evalwazzjoni interim tal-Programm 
EDCTP2. Il-Kummissjoni għandha tħejji 
rapport dwar dik l-evalwazzjoni li jkun fih 
il-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni u 
osservazzjonijiet tal-Kummissjoni. Dan ir-
rapport, il-Kummissjoni għandha tibagħtu 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sat-
30 ta' Ġunju 2018.

1. Sal-31 ta' Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha tagħmel 
evalwazzjoni interim tal-Programm 
EDCTP2. Il-Kummissjoni għandha tħejji 
rapport dwar dik l-evalwazzjoni li jkun fih 
il-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni u 
osservazzjonijiet tal-Kummissjoni. Dan ir-
rapport, il-Kummissjoni għandha tibagħtu 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sat-
30 ta' Ġunju 2018. L-evalwazzjoni 
provviżorja tal-EDCTP2 għandha 
tifforma parti u tkun ikkumpilata mal-
evalwazzjoni provviżorja tal-
Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 82
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta' Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha tagħmel 
evalwazzjoni interim tal-Programm 
EDCTP2. Il-Kummissjoni għandha tħejji 
rapport dwar dik l-evalwazzjoni li jkun fih 
il-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni u 

1. Sat-30 ta’ Ġunju 2018, il-Kummissjoni 
għandha tagħmel evalwazzjoni interim tal-
Programm EDCTP2. Il-Kummissjoni 
għandha tħejji rapport dwar dik l-
evalwazzjoni li jkun fih il-konklużjonijiet 
tal-evalwazzjoni u osservazzjonijiet tal-
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osservazzjonijiet tal-Kummissjoni. Dan ir-
rapport, il-Kummissjoni għandha tibagħtu 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sat-
30 ta' Ġunju 2018.

Kummissjoni. Dan ir-rapport, il-
Kummissjoni għandha tibagħtu lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-
31 ta’ Diċembru 2018.

Or. fr

Emenda 83
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – paragrafu 1 – punt 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EDCTP2 għandu jgħin biex jonqos il-piż 
soċjali u ekonomiku tal-mard relatat mal-
faqar fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, b'mod 
partikolari fl-Afrika sub-Saħarjana, billi 
jħaffef l-iżvilupp kliniku ta' interventi 
mediċi effettivi, sikuri u affordabbli għall-
mard relatat mal-faqar bi imsieħba mal-
Afrika sub-Saħarjana.

L-EDCTP2 għandu jgħin biex jonqos il-piż 
soċjali u ekonomiku tal-mard relatat mal-
faqar u l-mard infettiv ittraskurat 
b’attenzjoni fuq il-mard li b’mod 
partikolari jaffettwa lill-popolazzjonijiet l-
iktar vulnerabbli li huma n-nisa u t-tfal. 
Għaldaqstant, dan għandu l-għan li 
jħaffef l-iżvilupp kliniku ta’ interventi 
mediċi (dijanjożi, mediċina, kura u tilqim) 
effettivi, sikuri, faċli biex jintużaw, 
affordabbli u adatti għall-ispeċifiċitajiet 
tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, bi sħab mal-
pajjiżi li qed jiżviluppaw u ma’ dawk tal-
Afrika sub-Saħarjana. L-iżvilupp kliniku
jista’ jkopri l-fażijiet kollha tal-proċess 
mill-fażi I sal-fażi IV.

Or. fr

Emenda 84
Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EDCTP2 għandu jgħin biex jonqos il-piż L-EDCTP2 għandu jgħin biex jonqos il-piż 
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soċjali u ekonomiku tal-mard relatat mal-
faqar fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, b'mod 
partikolari fl-Afrika sub-Saħarjana, billi 
jħaffef l-iżvilupp kliniku ta' interventi 
mediċi effettivi, sikuri u affordabbli għall-
mard relatat mal-faqar bi sħab mal-Afrika 
sub-Saħarjana.

soċjali u ekonomiku tal-mard relatat mal-
faqar fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, b'mod 
partikolari fl-Afrika sub-Saħarjana, billi 
jħaffef l-iżvilupp kliniku ta' interventi 
mediċi effettivi, sikuri, aċċessibbli u 
affordabbli għall-mard relatat mal-faqar u 
l-mard ittraskurat bi sħab mal-Afrika sub-
Saħarjana.

Or. en

Emenda 85
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-EDCTP2 għandu jgħin biex jonqos il-
piż soċjali u ekonomiku tal-mard relatat 
mal-faqar fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
b'mod partikolari fl-Afrika sub-Saħarjana, 
billi jħaffef l-iżvilupp kliniku ta' interventi 
mediċi effettivi, sikuri u affordabbli għall-
mard relatat mal-faqar bi sħab mal-Afrika 
sub-Saħarjana.

L-EDCTP2 għandu jgħin biex jonqos il-piż 
soċjali u ekonomiku tal-mard relatat mal-
faqar fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, b'mod 
partikolari fl-Afrika sub-Saħarjana, billi 
jħaffef l-iżvilupp kliniku ta' interventi 
mediċi effettivi, sikuri, aċċessibbli, xierqa
u affordabbli għall-mard relatat mal-faqar 
bi sħab mal-Afrika sub-Saħarjana.

Or. en

Emenda 86
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) aktar interventi mediċi ġodda jew 
imtejba għall-HIV/AIDS, it-tuberkulożi, 
il-malarja u mard ieħor relatat mal-faqar, 
u sa tmiem il-programm ikun instab mill-
inqas intervent mediku ġdid wieħed;

a) aktar interventi mediċi ġodda jew 
imtejba għall-mard relatat mal-faqar, kif 
ukoll il-mard infettiv ittraskurat u sa 
tmiem il-programm jinħarġu linji gwida 
biex l-interventi mediċi eżistenti jintużaw 
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jinħarġu mill-inqas 30 linja gwida biex l-
interventi mediċi eżistenti jintużaw aħjar 
jew b'mod estiż; u jsir progress fl-iżvilupp 
kliniku ta' mill-inqas 20 interventi mediċi 
kandidati.

aħjar jew b’mod estiż; u jsir progress fl-
iżvilupp kliniku ta’ interventi mediċi 
kandidati;

Or. fr

Emenda 87
Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) aktar interventi mediċi ġodda jew 
imtejba għall-HIV/AIDS, it-tuberkulożi, il-
malarja u mard ieħor relatat mal-faqar, u 
sa tmiem il-programm ikun instab mill-
inqas intervent mediku ġdid wieħed; 
jinħarġu mill-inqas 30 linja gwida biex l-
interventi mediċi eżistenti jintużaw aħjar 
jew b'mod estiż; u jsir progress fl-iżvilupp 
kliniku ta' mill-inqas 20 intervent mediku 
kandidat;

(a) aktar interventi mediċi ġodda jew 
imtejba għall-mard relatat mal-faqar 
bħall-HIV/AIDS, it-tuberkulożi u l-
malarja, u mard ieħor relatat mal-faqar kif 
ukoll il-mard ittraskurat, u sa tmiem il-
programm ikun instab mill-inqas intervent 
mediku ġdid wieħed; jinħarġu mill-inqas 
30 linja gwida biex l-interventi mediċi 
eżistenti jintużaw aħjar jew b'mod estiż; u 
jsir progress fl-iżvilupp kliniku ta' mill-
inqas 20 intervent mediku kandidat;

Or. en

Emenda 88
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) aktar interventi mediċi ġodda jew 
imtejba għall-HIV/AIDS, it-tuberkulożi, il-
malarja u mard ieħor relatat mal-faqar, u sa 
tmiem il-programm ikun instab mill-inqas 
intervent mediku ġdid wieħed; jinħarġu 

(a) aktar interventi mediċi ġodda jew 
imtejba, aċċessibbli u xierqa għall-
HIV/AIDS, it-tuberkulożi, il-malarja, mard 
infettiv ittraskurat u mard ieħor relatat 
mal-faqar, u sa tmiem il-programm ikun 
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mill-inqas 30 linja gwida biex l-interventi 
mediċi eżistenti jintużaw aħjar jew b'mod 
estiż; u jsir progress fl-iżvilupp kliniku ta' 
mill-inqas 20 intervent mediku kandidat;

instab mill-inqas intervent mediku ġdid 
wieħed; jinħarġu mill-inqas 30 linja gwida 
biex l-interventi mediċi eżistenti jintużaw 
aħjar jew b'mod estiż; u jsir progress fl-
iżvilupp kliniku ta' mill-inqas 20 intervent 
mediku kandidat;

Or. en

Emenda 89
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jittejbu l-koordinazzjoni, l-allinjament u 
l-integrazzjoni tal-programmi nazzjonali 
rilevanti biex tiżdied il-kosteffikaċja tal-
investimenti pubbliċi Ewropej;

(c) jittejbu l-koordinazzjoni, l-allinjament 
u, fejn xieraq, l-integrazzjoni tal-
programmi nazzjonali rilevanti biex tiżdied 
il-kosteffikaċja tal-investimenti pubbliċi 
Ewropej. Barra minn hekk, il-prijoritajiet 
tar-riċerka għandhom jiġu stabbiliti 
b’mod orjentat lejn l-objettiv sabiex jiġu 
aċċellerati r-riżultati u jikkontribwixxu 
għall-qerda tal-mard relatat mal-faqar u 
l-mard ittraskurat.

Or. en

Emenda 90
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) koordinazzjoni, allinjament u 
integrazzjoni aħjar tal-programmi 
nazzjonali rilevanti biex tiżdied il-
kosteffikaċja tal-investimenti pubbliċi 

(c) Koordinazzjoni, allinjament u 
integrazzjoni aħjar tal-programmi 
nazzjonali rilevanti biex tiżdied il-
kosteffikaċja tal-investimenti pubbliċi 
Ewropej. Barra minn hekk, il-prijoritajiet 
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Ewropej; tar-riċerka għandhom jiġu stabbiliti 
b’mod orjentat lejn l-objettiv sabiex jiġu 
aċċellerati r-riżultati u jikkontribwixxu 
għall-qerda tal-mard relatat mal-faqar u 
l-mard ittraskurat;

Or. en

Emenda 91
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) titwessa' l-koperazzjoni internazzjonali 
ma' finanzjaturi pubbliċi u privati oħra;

(d) titwessa' l-kooperazzjoni
internazzjonali ma' finanzjaturi pubbliċi
u/jew privati oħra sabiex jigi żgurat li l-
impatt tar-riċerka kollha jiġi massimizzat 
u li s-sinerġiji jistgħu jittieħdu 
inkunsiderazzjoni u jiksbu l-ingranaġġ 
tar-riżorsi u l-investimenti.

Or. en

Emenda 92
Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) titwessa' l-koperazzjoni internazzjonali 
ma' finanzjaturi pubbliċi u privati oħra;

d) titwessa’ l-kooperazzjoni internazzjonali 
ma’ msieħba pubbliċi u privati oħra;

Or. fr

Emenda 93
Maria Da Graça Carvalho
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jiżdied l-impatt minħabba 
kooperazzjoni effettiva ma' inizjattivi 
rilevanti tal-Unjoni Ewropea, inkluża l-
assistenza għall-iżvilupp.

(e) jittejbu l-koordinazzjoni, l-allinjament 
u, fejn xieraq, l-integrazzjoni ma' 
inizjattivi rilevanti tal-Unjoni Ewropea
sabiex jittieħed vantaġġ aħjar mis-
sinerġiji, tinħoloq katina ta’ innovazzjoni 
aktar kompluta mill-provi kliniċi sat-
twassil tat-trattament u tiżdied l-effikaċja 
tal-investimenti pubbliċi Ewropej. F’dan 
il-kuntest, is-sinerġiji bejn l-EDCTP2 u l-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp huma
essenzjali;

Or. en

Emenda 94
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jiżdied l-impatt minħabba 
kooperazzjoni effettiva ma' inizjattivi 
rilevanti tal-Unjoni Ewropea, inkluża l-
assistenza għall-iżvilupp.

(e) jittejbu l-koordinazzjoni, l-allinjament 
u, fejn xieraq, l-integrazzjoni ma' 
inizjattivi rilevanti tal-Unjoni Ewropea, 
inkluża l-assistenza għall-iżvilupp u 
inizjattivi oħra ewlenin sabiex titjieb ir-
riċerk u l-iżvilupp għall-mard relatat mal-
faqar, sħubiji għall-iżvilupp tal-prodotti u 
programmi oħra mmexxija mill-gvern 
sabiex jittieħed vantaġġ aħjar mis-
sinerġiji, tinħoloq katina ta’ innovazzjoni 
aktar kompluta mill-provi kliniċi sat-
twassil tat-trattament u tiżdied l-effikaċja 
tal-investimenti pubbliċi Ewropej.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Lingwa miżjuda ssuġġerita mill-MSF.

Emenda 95
Teresa Riera Madurell

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – paragrafu 1 – punt 2 –punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) kontribuzzjoni għall-esplorazzjoni ta’ 
mudelli tal-innovazzjoni miftuħa għar-
riċerka mmexxija mill-bżonnijiet u 
riżultati disponibbli u affordabbli 
f’konformità ma’ impenji tal-UE oħra fir-
R&Ż tas-saħħa.

Or. en

Emenda 96
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) tissaħħaħ il-viżibbiltà tal-azzjonijiet 
imwettqa fil-qafas tal-Programm 
EDCPT2 fil-livell Ewropew u f’dak 
internazzjonali.

Or. fr

Emenda 97
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) Jiġu appoġġati l-provi kliniċi fuq 
interventi mediċi ġodda jew imtejba għall-
mard relatat mal-faqar bi sħubiji bejn 
pajjiżi Ewropej u pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
b'mod partikolari fl-Afrika sub-Saħarjana:

a) Jiġu appoġġjati l-provi kliniċi fuq 
interventi mediċi ġodda jew imtejba għall-
mard relatat mal-faqar u l-mard infettiv 
ittraskurat permezz ta’ sħubijiet bejn 
pajjiżi Ewropej u pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
b’mod partikolari fl-Afrika sub-Saħarjana:

Or. fr

Emenda 98
Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – paragrafu 1 – punt 3 - punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Jiġu appoġġati l-provi kliniċi fuq 
interventi mediċi ġodda jew imtejba għall-
mard relatat mal-faqar permezz ta' sħubijiet 
bejn pajjiżi Ewropej u pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, b'mod partikolari fl-Afrika 
Sub-Saħarjana:

(a) Jiġu appoġġjati l-provi kliniċi fuq 
interventi mediċi ġodda jew imtejba għall-
mard relatat mal-faqar u l-mard ittraskurat
permezz ta' sħubijiet bejn pajjiżi Ewropej u 
pajjiżi li qed jiżviluppaw, b'mod partikolari 
fl-Afrika sub-Saħarjana:

Or. en

Emenda 99
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Fejn xieraq, il-kumitat konsultattiv 
strateġiku għandu jagħti parir dwar il-
profili tal-prodotti fil-mira sabiex jigwida 
d-deċiżjonijiet tal-investiment skont il-
prijoritajiet mifthema.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Għas-suġġeriment tal-MSF.

Emenda 100
Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mira: jiżdied l-għadd ta' boroż ta' studju 
lir-riċerkaturi u lill-istudenti tal-
MSc/dottorat mill-Afrika sub-Saħarjana
għal mill-inqas 600 meta mqabbel mal-
400 tul l-EDCTP1, li mill-inqas 90% 
minnhom ikomplu l-karriera fir-riċerka 
tagħhom fl-Afrika sub-Saħarjana għal 
mill-inqas sena wara li tintemm il-borża ta' 
studju.

Mira: jiżdied l-għadd ta' boroż ta' studju 
lir-riċerkaturi u lill-istudenti tal-
MSc/dottorat mill-Afrika sub-Saħarjana
minn 400 tul l-EDCTP1, jiġu inkoraġġuti 
u appoġġjati bis-sħiħ biex ikomplu l-
karriera fir-riċerka tagħhom fl-Afrika sub-
Saħarjana wara li tintemm il-borża ta' 
studju.

Or. en

Emenda 101
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mira: jiżdied l-għadd ta' boroż ta' studju 
lir-riċerkaturi u lill-istudenti tal-
MSc/dottorat mill-Afrika sub-Saħarjana 
għal mill-inqas 600 meta mqabbel mal-400 
tul l-EDCTP1, li mill-inqas 90% minnhom 
ikomplu l-karriera fir-riċerka tagħhom fl-
Afrika sub-Saħarjana għal mill-inqas sena 
wara li tintemm il-borża ta' studju.

Indikatur: jiżdied l-għadd ta' boroż ta' 
studju lir-riċerkaturi u lill-istudenti tal-
MSc/dottorat mill-Afrika sub-Saħarjana 
għal mill-inqas 600 meta mqabbel mal-400 
tul l-EDCTP1, li mill-inqas 90% minnhom 
ikomplu l-karriera fir-riċerka tagħhom fl-
Afrika sub-Saħarjana jew dwar affarijiet li 
għandhom x’jaqsmu magħha, għal mill-
inqas sena wara li tintemm il-borża ta' 
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studju.

Or. en

Emenda 102
Maurice Ponga, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt e – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) Tinħoloq koperazzjoni u jitnedew 
azzjonijiet konġunti ma' finanzjaturi
pubbliċi u privati oħra.

e) Tinħoloq kooperazzjoni u jitnedew 
azzjonijiet konġunti ma’ msieħba pubbliċi 
u privati oħra sabiex tiżdied b’mod 
sostanzjali l-kontribuzzjoni finanzjarja 
tagħhom għall-programm EDCTP2.

Or. fr

Emenda 103
Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt e – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mira: jiżdiedu l-kontribuzzjonijiet 
mingħand il-pajjiżi li qed jiżviluppaw għal 
mill-inqas EUR 30 miljun meta mqabbel 
ma' EUR 14 miljun tul l-EDCTP1.

imħassar

Or. fr

Emenda 104
Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt e – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mira: jinkisbu kontribuzzjonijiet 
addizzjonali, minn fondi pubbliċi jew 
mingħand il-privat ta' mill-inqas 
EUR 500 miljun meta mqabbel ma' 
EUR 71 miljun tul l-EDCTP1.

imħassar

Or. fr

Emenda 105
Maurice Ponga, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) tiżdied il-viżibbiltà ta’ azzjonijiet 
imwettqa fil-qafas tal-Programm 
EDCTP2 fil-livell Ewropew u f’dak 
globali u b’mod partikolari fil-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw billi jintużaw forums ta’ 
djalogu politiku, bħalma huma l-
Assemblea Parlamentari Konġunta 
AKP/UE u s-Samits bejn l-UE u l-Afrika.

Or. fr

Emenda 106
Teresa Riera Madurell

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Tinħoloq kooperazzjoni u jitnedew 
azzjonijiet konġunti mal-inizjattivi tal-
Unjoni, nazzjonali u internazzjonali tal-
assistenza għall-iżvilupp ħalli tkun żgurata
l-kumplimentarjetà u jiżdied l-impatt tar-

(f) Tinħoloq kooperazzjoni u jitnedew 
azzjonijiet konġunti mal-inizjattivi tal-
Unjoni, nazzjonali u internazzjonali tal-
assistenza għall-iżvilupp ħalli tkun żgurata 
l-kumplimentarjetà u jiżdied l-impatt tar-



AM\1009061MT.doc 43/58 PE522.974v01-00

MT

riżultati tal-attivitajiet li jiffinanzja l-
EDCTP.

riżultati tal-attivitajiet li jiffinanzja l-
EDCTP. B’mod partikolari, jiġu 
kkoordinati l-attivitajiet iffinanzjati mill-
EDCTP2 b’inizjattivi li jirriżultaw mill-
proċess dwar il-finanzjament u l-
koordinazzjoni tar-R&Ż tal-Grupp ta’ 
Ħidma dwar l-Evalwazzjoni Kollettiva 
(CEWG) tad-WHO.

Or. en

Emenda 107
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – punt 1 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-promozzjoni tan-netwerks, il-
koordinazzjoni, l-allinjament, il-
koperazzjoni u l-integrazzjoni tal-
programmi u l-attivitajiet nazzjonali tar-
riċerka fil-mard infettiv relatat mal-faqar 
fil-livell xjentifiku, ġestjonarju u 
finanzjarju;

a) il-promozzjoni tan-netwerks, il-
koordinazzjoni, l-allinjament, il-
kooperazzjoni u l-integrazzjoni tal-
programmi u l-attivitajiet nazzjonali tar-
riċerka fil-mard relatat mal-faqar kif ukoll 
fil-mard infettiv ittraskurat fil-livell 
xjentifiku, ġestjonarju u finanzjarju;

Or. fr

Emenda 108
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – punt 1 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-promozzjoni tan-netwerks, il-
koordinazzjoni, l-allinjament, il-
koperazzjoni u l-integrazzjoni tal-
programmi u l-attivitajiet nazzjonali tar-
riċerka fil-mard infettiv relatat mal-faqar 
fil-livell xjentifiku, ġestjonarju u 

(a) il-promozzjoni tan-netwerks, il-
koordinazzjoni, l-allinjament, il-
kollaborazzjoni u l-kooperazzjoni u l-
integrazzjoni tal-programmi u l-attivitajiet 
nazzjonali tar-riċerka fil-mard relatat mal-
faqar fil-livell xjentifiku, ġestjonarju u 
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finanzjarju; finanzjarju;

Or. en

Emenda 109
Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – punt 1 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-promozzjoni tan-netwerks, il-
koordinazzjoni, l-allinjament, il-
koperazzjoni u l-integrazzjoni tal-
programmi u l-attivitajiet nazzjonali tar-
riċerka fil-mard infettiv relatat mal-faqar 
fil-livell xjentifiku, ġestjonarju u 
finanzjarju;

(a) il-promozzjoni tan-netwerks, il-
koordinazzjoni, l-allinjament, il-
kooperazzjoni u l-integrazzjoni tal-
programmi u l-attivitajiet nazzjonali tar-
riċerka fil-mard relatat mal-faqar u l-mard 
ittraskurat fil-livell xjentifiku, ġestjonarju 
u finanzjarju;

Or. en

Emenda 110
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – punt 1 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-appoġġ għar-riċerka tal-provi kliniċi u 
l-attivitajiet relatati fil-mard relatat mal-
faqar, b'mod partikolari l-HIV/AIDS, il-
malarja u t-tuberkulożi u l-mard infettiv
ittraskurat;

(b) l-appoġġ għar-riċerka tal-provi kliniċi u 
l-attivitajiet relatati fil-mard relatat mal-
faqar, b'mod partikolari l-HIV/AIDS, il-
malarja u t-tuberkulożi u l-mard ittraskurat
li hu relatat mal-faqar. Għandha tingħata 
attenzjoni speċjali għall-mard ittraskurat 
li diġà qed jaffettwa lill-Afrika sub-
Saħarjana u lill-Ewropa.

Or. en
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Emenda 111
Vicky Ford

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – punt 1 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-appoġġ għar-riċerka tal-provi kliniċi u 
l-attivitajiet relatati fil-mard relatat mal-
faqar, b'mod partikolari l-HIV/AIDS, il-
malarja u t-tuberkulożi u l-mard infettiv
ittraskurat;

(b) l-appoġġ għar-riċerka tal-provi kliniċi u 
l-attivitajiet relatati fil-mard relatat mal-
faqar, b'mod partikolari l-HIV/AIDS, il-
malarja u t-tuberkulożi u l-mard ittraskurat 
li hu relatat mal-faqar. Għandha tingħata 
attenzjoni speċjali għall-mard infettiv 
ittraskurat li diġà qed jaffettwa lill-Afrika 
sub-Saħarjana u lill-Ewropa.

Or. en

Emenda 112
Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – punt 1 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-appoġġ għar-riċerka tal-provi kliniċi u 
l-attivitajiet relatati fil-mard relatat mal-
faqar, b'mod partikolari l-HIV/AIDS, il-
malarja, it-tuberkulożi u l-mard infettiv 
ittraskurat;

(b) l-appoġġ għar-riċerka tal-provi kliniċi u 
l-attivitajiet relatati fil-mard relatat mal-
faqar, b'mod partikolari l-HIV/AIDS, il-
malarja u t-tuberkulożi u l-mard infettiv 
ittraskurat li hu relatat mal-faqar;

Or. en

Emenda 113
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – punt 1 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) it-trawwim tal-iżvilupp tal-kapaċità 
għall-provi kliniċi u r-riċerka relatata 
magħhom fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
permezz ta' għotjiet: għall-iżvilupp tal-
karrieri ta' imsieħba subalterni/superjuri, 
il-promozzjoni tal-mobbiltà, l-iskambju tal-
persunal, netwerks tat-taħriġ fir-riċerka, it-
tisħiħ tal-korpi tal-etika u regolatorji, il-
parrini u s-sħubijiet fuq livell individwali 
jew istituzzjonali;

c) it-trawwim tal-iżvilupp tal-kapaċità 
għall-provi kliniċi u r-riċerka relatata 
magħhom fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
b’mod partikolari fl-Afrika sub-
Saħarjana, permezz ta’ għotjiet: għall-
iżvilupp tal-karrieri ta’ msieħba
subalterni/superjuri, il-promozzjoni tal-
mobbiltà, l-iskambju tal-persunal, netwerks 
tat-taħriġ fir-riċerka, it-tisħiħ tal-korpi tal-
etika u regolatorji, il-parrini u s-sħubijiet 
fuq livell individwali jew istituzzjonali;

Or. fr

Emenda 114
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – punt 1 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-trawwim tal-iżvilupp tal-kapaċità 
għall-provi kliniċi u r-riċerka relatata 
magħhom fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
permezz ta' għotjiet: għall-iżvilupp tal-
karrieri ta' sħab subalterni/superjuri, il-
promozzjoni tal-mobbiltà, l-iskambju tal-
persunal, netwerks tat-taħriġ fir-riċerka, it-
tisħiħ tal-korpi tal-etika u regolatorji, il-
parrini u s-sħubijiet fuq livell individwali 
jew istituzzjonali;

(c) it-trawwim tal-iżvilupp tal-kapaċità 
għall-provi kliniċi u r-riċerka relatata 
magħhom fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
permezz ta' għotjiet: għall-iżvilupp tal-
karrieri ta' sħab subalterni/superjuri, il-
promozzjoni tal-mobbiltà, l-iskambju tal-
persunal, netwerks tat-taħriġ fir-riċerka, it-
tisħiħ tal-korpi tal-etika u regolatorji, il-
parrini u s-sħubijiet fuq livell individwali 
jew istituzzjonali jew reġjonali;

Or. en

Emenda 115
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – punt 1 – paragrafu 1 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) biex tinħoloq kooperazzjoni u jitnedew 
azzjonijiet konġunti ma' finanzjaturi 
pubbliċi u privati oħra;

(d) biex tinħoloq kooperazzjoni u jitnedew 
azzjonijiet konġunti ma' finanzjaturi 
pubbliċi u privati oħra li jimmiraw biex 
jinfurzaw is-sistemi nazzjonali tas-saħħa 
u jiffaċilitaw it-trasferimenti tar-riżultati 
għall-popli kkonċernati;

Or. en

Emenda 116
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – punt 1 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) biex tinħoloq kooperazzjoni u jitnedew 
azzjonijiet konġunti ma' finanzjaturi 
pubbliċi u privati oħra;

(d) biex tinħoloq kooperazzjoni u jitnedew 
azzjonijiet konġunti ma' finanzjaturi 
pubbliċi u privati oħra, inklużi l-industrija 
u l-isħubiji tal-iżvilupp tal-prodotti.

Or. en

Emenda 117
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – punt 1 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Jiġu stabbiliti obbligi robusti biex jiġi 
żgurat l-aċċess u d-disponibbiltà tal-
prodotti, inkluż ir-rekwiżiti biex jiġu 
rreġistrati l-prodotti fil-pajjiżi endemiċi 
kollha u b’awtorita regolatorja strinġenti, 
sabiex tiġi żgurata l-manifattura tal-
prodott u l-affordabbiltà fil-pajjiżi kollha
ta’ dħul baxx u medju
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Or. en

Emenda 118
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – punt 1 – paragrafu 1 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) Jiġi żgurat li ma jkun hemm l-ebda 
ksur tad-Drittijiet umani, notevolment 
permezz ta’:
- verifiki tal-etika fuq il-post
- il-pubblikazzjoni tar-rapporti tal-istudji 
kliniċi f’forma li tista’ titfittex faċilment, 
fi żmien sena minn wara t-tmiem tal-
prova
- il-pubblikazzjoni tar-regoli vinkolanti 
għall-isponsers li għandhom x’jaqsmu 
mar-rekord ta’ avvenimenti serji u mal-
farmakoviġilanza

Or. en

Emenda 119
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – punt 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Programm EDCTP2 għandha 
timplimentah l-EDCTP2-IS skont il-pjan 
ta' ħidma annwali u pjan ta' ħidma 
strateġiku multiannwali li tħejji l-EDCTP2-
IS u li tadotta l-Assemblea Ġenerali tal-
EDCTP2-IS wara evalwazzjoni bejn il-pari 
u soġġetta għall-approvazzjoni minn qabel 
tal-Kummissjoni.

Il-Programm EDCTP2 għandha 
timplimentah l-EDCTP2-IS skont il-pjan 
ta' ħidma annwali u pjan ta' ħidma 
strateġiku multiannwali li tħejji l-EDCTP2-
IS, bil-konsultazzjoni tal-partijiet 
interessati rilevanti, u li tadotta l-
Assemblea Ġenerali tal-EDCTP2-IS wara 
evalwazzjoni bejn il-pari u soġġetta għall-
approvazzjoni minn qabel tal-
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Kummissjoni.

Il-pjan ta’ ħidma annwali għandu 
jidentifika temi u attivitajiet li jridu jiġu 
implimentati, f’koordinazzjoni mal-
programmi nazzjonali, inkluż sejħiet 
għall-proposti li l-EDCTP-IS trid tniedi 
biex tagħżel u tiffinanzja l-azzjonijiet 
indiretti, kif ukoll il-baġits u l-
finanzjament tal-EDCTP2 għal dawn it-
temi u l-attivitajiet
L-EDCTP2 għandu jfittex koordinazzjoni 
xjentifika u skambju tal-informazzjoni 
mal-inizjattivi pubbliċi jew privati 
rilevanti, inklużi dawk fl-Orizzont 2020, 
bħall-Inzjattiva tal-Mediċini Innovattivi u 
l-bord strateġiku għas-saħħa.

Or. en

Emenda 120
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – punt 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pjan ta' ħidma annwali għandu 
jidentifika temi u attivitajiet li jridu jiġu 
implimentati, inkluż sejħiet għall-proposti 
li l-EDCTP-IS trid tniedi biex tagħżel u 
tiffinanzja l-azzjonijiet indiretti, kif ukoll 
il-baġits u l-finanzjament tal-EDCTP2 għal 
dawn it-temi u l-attivitajiet.

Il-pjan ta' ħidma annwali għandu 
jidentifika temi u attivitajiet li jridu jiġu 
implimentati, f’koordinazzjoni, fejn 
xieraq, mal-programmi nazzjonali, inkluż 
sejħiet għall-proposti li l-EDCTP-IS trid 
tniedi biex tagħżel u tiffinanzja l-
azzjonijiet indiretti, kif ukoll il-baġits u l-
finanzjament tal-EDCTP2 għal dawn it-
temi u l-attivitajiet. L-EDCTP2 għandu 
jfittex koordinazzjoni xjentifika u fejn 
rilevanti, skambju tal-informazzjoni mal-
inizjattivi pubbliċi jew privati rilevanti, 
inklużi dawk fl-Orizzont 2020, bħall-
Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi u l-
Bord Strateġiku għas-Saħħa.

Or. en
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Emenda 121
Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – punt 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pjan ta' ħidma annwali għandu 
jidentifika temi u attivitajiet li jridu jiġu 
implimentati, inkluż sejħiet għall-proposti 
li l-EDCTP-IS trid tniedi biex tagħżel u 
tiffinanzja l-azzjonijiet indiretti, kif ukoll 
il-baġits u l-finanzjament tal-EDCTP2 għal 
dawn it-temi u l-attivitajiet.

Il-pjan ta' ħidma annwali għandu 
jidentifika temi u attivitajiet li jridu jiġu 
implimentati, inkluż attivitajiet mibdija 
mill-Istati parteċipanti u sejħiet għall-
proposti li l-EDCTP-IS trid tniedi biex 
tagħżel u tiffinanzja l-azzjonijiet indiretti, 
kif ukoll il-baġits u l-finanzjament tal-
EDCTP2 għal dawn it-temi u l-attivitajiet.

Or. en

Emenda 122
Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – punt 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EDCTP2-IS għandha tagħmel rapport 
annwali li jagħti ħasra ġenerali fid-dettall 
dwar l-implimentazzjoni tal-Programm 
EDCTP2. Dik il-ħarsa ġenerali għandha 
tipprovdi informazzjoni dwar kull attività 
magħżula b'mod konformi mal-pjan ta' 
ħidma, inklużi l-azzjonijiet indiretti 
magħżula permezz ta' sejħiet għal proposti 
mmexxija mill EDCTP-IS. Din l-
informazzjoni għandha tinkludi 
deskrizzjoni ta' kull attività, inkluża l-
azzjoni indiretta, il-baġit tagħha, il-valur 
tal-finanzjament allokat lilha jekk ikun 
hemm u l-istatus tagħha.

L-EDCTP2-IS għandha tagħmel rapport 
annwali li jagħti ħasra ġenerali fid-dettall 
dwar l-implimentazzjoni tal-Programm 
EDCTP2. Dik il-ħarsa ġenerali għandha 
tipprovdi informazzjoni dwar kull attività 
magħżula b'mod konformi mal-pjan ta' 
ħidma, inklużi l-azzjonijiet indiretti 
magħżula permezz ta' sejħiet għal proposti 
mmexxija mill EDCTP-IS. Din l-
informazzjoni għandha tinkludi 
deskrizzjoni ta' kull attività, inkluża l-
azzjoni indiretta, il-baġit tagħha, il-valur 
tal-finanzjament allokat lilha jekk ikun 
hemm, l-istatus tagħha u l-miżuri meħuda 
biex jiġi żgurat aċċess għall-prodotti li qed 
joħorġu għall-popli fil-pajjiżi li qed 
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jiżviluppaw.

Or. en

Emenda 123
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – punt 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EDCTP2-IS għandha tagħmel rapport 
annwali li jagħti ħasra ġenerali fid-dettall 
dwar l-implimentazzjoni tal-Programm 
EDCTP2. Dik il-ħarsa ġenerali għandha 
tipprovdi informazzjoni dwar kull attività 
magħżula b'mod konformi mal-pjan ta' 
ħidma, inklużi l-azzjonijiet indiretti 
magħżula permezz ta' sejħiet għal proposti 
mmexxija mill EDCTP-IS. Din l-
informazzjoni għandha tinkludi 
deskrizzjoni ta' kull attività, inkluża l-
azzjoni indiretta, il-baġit tagħha, il-valur 
tal-finanzjament allokat lilha jekk ikun 
hemm u l-istatus tagħha.

L-EDCTP2-IS għandha tagħmel rapport 
annwali li jagħti ħasra ġenerali fid-dettall 
dwar l-implimentazzjoni tal-Programm 
EDCTP2. Dik il-ħarsa ġenerali għandha 
tipprovdi informazzjoni dwar kull attività 
magħżula b'mod konformi mal-pjan ta' 
ħidma, inklużi l-azzjonijiet indiretti 
magħżula permezz ta' sejħiet għal proposti 
mmexxija mill EDCTP-IS. Din l-
informazzjoni għandha tinkludi 
deskrizzjoni ta' kull attività, inkluża l-
azzjoni indiretta, il-baġit tagħha, il-valur 
tal-finanzjament allokat lilha jekk ikun 
hemm, il-miżuri meħudin biex jippermettu 
l-aċċess għall-prodotti li qed joħorġu u l-
istatus tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri meħudin biex jiġi żgurat l-aċċess għall-prodotti li qed joħorġu għandhom jiġu 
deskritti u użati bħala kriterji biex jiġi evalwat l-EDCTP2. Mingħajr kriterji espliċiti tal-
evalwazzjoni li jkopru l-aċċess għall-pazjent, il-kisba tal-iskop prinċipali tal-finanzjament tal-
EDCTP mhux se tkun immonitorjata u evalwata kif suppost. 

Emenda 124
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – punt 3 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EDCTP2-IS għandha tagħmel rapport 
annwali li jagħti ħasra ġenerali fid-dettall 
dwar l-implimentazzjoni tal-Programm 
EDCTP2. Dik il-ħarsa ġenerali għandha 
tipprovdi informazzjoni dwar kull attività 
magħżula b'mod konformi mal-pjan ta' 
ħidma, inklużi l-azzjonijiet indiretti 
magħżula permezz ta' sejħiet għal proposti 
mmexxija mill EDCTP-IS. Din l-
informazzjoni għandha tinkludi 
deskrizzjoni ta' kull attività, inkluża l-
azzjoni indiretta, il-baġit tagħha, il-valur 
tal-finanzjament allokat lilha jekk ikun 
hemm u l-istatus tagħha.

L-EDCTP2-IS għandha tagħmel rapport 
annwali li jagħti ħasra ġenerali fid-dettall 
dwar l-implimentazzjoni tal-Programm 
EDCTP2. Dik il-ħarsa ġenerali għandha 
tipprovdi informazzjoni dwar kull attività 
magħżula b'mod konformi mal-pjan ta' 
ħidma, inklużi l-azzjonijiet indiretti 
magħżula permezz ta' sejħiet għal proposti 
mmexxija mill EDCTP-IS. Din l-
informazzjoni għandha tinkludi 
deskrizzjoni ta' kull attività, inkluża l-
azzjoni indiretta, il-baġit tagħha, il-valur 
tal-finanzjament allokat lilha jekk ikun 
hemm, il-miżuri meħudin biex jiżguraw l-
aċċess għall-prodotti li qed joħorġu u l-
istatus tagħha.

Or. en

Emenda 125
Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – punt 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Apparti dan, fejn jidħlu s-sejħiet li tmexxi 
l-EDCTP-IS, ir-rapport annwali għandu 
jkun fih informazzjoni dwar l-għadd ta' 
proġetti li tressqu u ntgħażlu għall-
finanzjament, l-użu fid-dettall tal-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni, it-
tqassim tal-kontribuzzjonijiet nazzjonali u 
oħrajn, it-tipi ta' parteċipanti, l-istatistika 
tal-pajjiżi, l-avvenimenti tas-senseriji u l-
attivitajiet tat-tixrid.

Apparti dan, fejn jidħlu s-sejħiet li tmexxi 
l-EDCTP-IS, ir-rapport annwali għandu 
jkun fih informazzjoni dwar l-għadd ta' 
proġetti li tressqu u ntgħażlu għall-
finanzjament, l-użu fid-dettall tal-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni, it-
tqassim tal-kontribuzzjonijiet nazzjonali u 
oħrajn, it-tipi ta' parteċipanti, l-istatistika 
tal-pajjiżi, l-avvenimenti tas-senseriji, l-
attivitajiet tat-tixrid u l-miżuri meħuda 
biex jiġi żgurat aċċess għall-prodotti li qed 
joħorġu.

Or. en
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Emenda 126
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – punt 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Apparti dan, fejn jidħlu s-sejħiet li tmexxi 
l-EDCTP-IS, ir-rapport annwali għandu 
jkun fih informazzjoni dwar l-għadd ta'
proġetti li tressqu u ntgħażlu għall-
finanzjament, l-użu fid-dettall tal-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni, it-
tqassim tal-kontribuzzjonijiet nazzjonali u 
oħrajn, it-tipi ta' parteċipanti, l-istatistika 
tal-pajjiżi, l-avvenimenti tas-senseriji u l-
attivitajiet tat-tixrid.

Apparti dan, fejn jidħlu s-sejħiet li tmexxi 
l-EDCTP-IS, ir-rapport annwali għandu 
jkun fih informazzjoni dwar il-proġetti li 
tressqu u ntgħażlu għall-finanzjament, l-
użu fid-dettall tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Unjoni, it-tqassim tal-
kontribuzzjonijiet nazzjonali u oħrajn, it-
tipi ta' parteċipanti, l-istatistika tal-pajjiżi, 
l-avvenimenti tas-senseriji u l-attivitajiet 
tat-tixrid u l-miżuri li ttieħdu biex jiġi 
permess l-aċċess.

Or. en

Emenda 127
Michèle Rivasi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – punt 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Apparti dan, fejn jidħlu s-sejħiet li tmexxi 
l-EDCTP-IS, ir-rapport annwali għandu 
jkun fih informazzjoni dwar l-għadd ta' 
proġetti li tressqu u ntgħażlu għall-
finanzjament, l-użu fid-dettall tal-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni, it-
tqassim tal-kontribuzzjonijiet nazzjonali u 
oħrajn, it-tipi ta' parteċipanti, l-istatistika 
tal-pajjiżi, l-avvenimenti tas-senseriji u l-
attivitajiet tat-tixrid.

Apparti dan, fejn jidħlu s-sejħiet li tmexxi 
l-EDCTP-IS, ir-rapport annwali għandu 
jkun fih informazzjoni dwar l-għadd ta' 
proġetti li tressqu u ntgħażlu għall-
finanzjament, l-użu fid-dettall tal-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni, it-
tqassim tal-kontribuzzjonijiet nazzjonali u 
oħrajn, it-tipi ta' parteċipanti, l-istatistika 
tal-pajjiżi, l-avvenimenti tas-senseriji u l-
attivitajiet tat-tixrid u l-miżuri li ttieħdu 
biex jiġi żgurat l-aċċess.

Or. en
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Emenda 128
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 3 – paragrafu 1 – punt 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-GA għandha tiddeċiedi b'kunsens. Meta 
ma jkunx hemm kunsens, il-GA għandha 
tiddeċiedi b'maġġoranza ta' mill-inqas 
75 % tal-voti.

Il-GA għandha tiddeċiedi b'kunsens.

Meta ma jkunx hemm kunsens, il-GA 
għandha tiddeċiedi b'maġġoranza ta' 
mill-inqas 75 % tal-voti. F’dan il-każ, kull 
membru tal-GA jkollu numru ta’ voti li 
jkun proporzjonali għall-ammont tal-
parteċipazzjoni finanzjarja tiegħu /in-
natura tal-programm EDCTP2 matul is-
sena finanjarja li tkun għaddiet.

Or. fr

Emenda 129
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 3 – paragrafu 1 – punt 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-GA għandha tiddeċiedi b'kunsens. Meta 
ma jkunx hemm kunsens, il-GA għandha 
tiddeċiedi b'maġġoranza ta' mill-inqas 
75 % tal-voti.

Il-GA għandha tiddeċiedi b'maġġoranza ta' 
mill-inqas 75 % tal-voti.

Or. en

Emenda 130
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 3 – paragrafu 1 – punt 2 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2) Il-GA għandha taħtar bord maniġerjali li 
għandu jissorvelja lis-segretarjat tal-
EDCTP2-IS (minn hawn 'il quddiem 
"SEC") stabbilit mill-GA bħala l-korp 
eżekuttiv tal-Programm EDCTP2.

2) Il-GA għandha taħtar bord maniġerjali.
Billi tagħmel dan, il-GA tqis kif mistħoqq 
il-kontribuzzjoni tal-Istati parteċipanti u 
tiżgura wkoll distribuzzjoni ġeografika 
ekwilibrata tal-membri ta’ dan il-kunsill. 
Il-parteċipazzjoni ta’ mill-inqas 
rappreżentant wieħed tal-pajjiżi tal-Afrika 
sub-Saħarjana hija żgurata.

Il-kunsill tal-amministrazzjoni għandu 
jissorvelja lis-segretarjat tal-EDCTP2IS 
(minn hawn ’il quddiem “SEC”) stabbilit 
mill-GA bħala l-korp eżekuttiv tal-
Programm EDCTP2.

Or. fr

Emenda 131
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 3 – paragrafu 1 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-GA għandha taħtar bord maniġerjali 
li għandu jissorvelja lis-segretarjat tal-
EDCTP2-IS (minn hawn 'il quddiem
"SEC") stabbilit mill-GA bħala l-korp 
eżekuttiv tal-Programm EDCTP2. Is-SEC 
għandu jkollu dawn il-kompiti:

(2) Il-GA għandha taħtar bord maniġerjali 
li għandu jissorvelja lis-segretarjat tal-
EDCTP2-IS (minn hawn 'il quddiem
“SEC”) stabbilit mill-GA bħala l-korp 
eżekuttiv tal-Programm EDCTP2. Is-SEC 
għandu jkollu mill-inqas dawn il-kompiti:

Or. en

Emenda 132
Vicky Ford

Proposta għal deċiżjoni
Anness 3 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jirrappreżenta lill-EDCTP2-IS; (a) jesegwixxi l-pjan ta’ ħidma annwali

Or. en

Emenda 133
Vicky Ford

Proposta għal deċiżjoni
Anness 3 – paragrafu 1 – punt 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jimplimenta l-Programm EDCTP2 u 
jmexxi l-attivitajiet tiegħu li tafdalu l-
EDCTP2-IS fil-pjan ta' ħidma annwali

imħassar

Or. en

Emenda 134
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) jippubblika informazzjoni dwar il-
proġetti mwettqa, inkluż il-valur 
kumplessiv ta’ kull proġett u l-ismijiet tal-
parteċipanti;

Or. ro

Emenda 135
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 3 – paragrafu 1 – punt 3 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-GA għandha tingħata pariri 
mingħand Kumitat Xjentifiku Konsultattiv
(minn hawn 'il quddiem "SAC") dwar il-
prijoritajiet strateġiċi tal-Programm 
EDCTP2.

(3) Il-GA, il-Bord u SEC għandhom 
jingħataw pariri strateġiku u xjentifiku
mingħand Kumitat Strateġiku Konsultattiv
(minn hawn 'il quddiem "SAC").

Or. en

Emenda 136
Teresa Riera Madurell

Proposta għal deċiżjoni
Anness 3 – paragrafu 1 – punt 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-SAC għandu jinħatar mill-GA u jkun fih 
esperti indipendenti Ewropej u Afrikani li 
jkunu kompetenti f'oqsma rilevanti għall-
Programm EDCTP2.

Is-SAC għandu jinħatar mill-GA u jkun fih 
esperti indipendenti Ewropej u Afrikani li 
jkunu kompetenti f'oqsma rilevanti għall-
Programm EDCTP2. Il-kompożizzjoni 
tiegħu għandha tfittex li tikseb l-
ugwaljanza bejn is-sessi f’konformità 
mal-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) 
Nru .../2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ... 2013 li jistabbilixxi l-
Orizzont 2020

Or. en

Emenda 137
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 3 – paragrafu 1 – punt 3 – paragrafu 2 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jirrevedi u jagħti pariri lill-GA dwar il-
kontenut, l-ambitu u d-dimensjoni tal-
abbozz tal-pjan ta' ħidma annwali tal-

(b) Jagħti pariri lill-GA dwar il-kontenut, l-
ambitu u d-dimensjoni tal-abbozz tal-pjan 
ta' ħidma annwali tal-EDCTP2, inkluż il-



PE522.974v01-00 58/58 AM\1009061MT.doc

MT

EDCTP2, inkluż il-mard kopert u l-
approċċi li jittieħdu, mil-lat xjentifiku u 
tekniku;

mard kopert u l-approċċi li jittieħdu, mil-lat 
xjentifiku u tekniku;

Or. en

Emenda 138
Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 3 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-GA, f’kooperazzjoni mal-Kumitat 
Xjentifiku, għandha tistabbilixxi Kumitat 
tal-Etika.
Il-Kumitat tal-Etika għandu japprova ex-
ante il-protokoll għal kwalunkwe prova 
klinika ffinanzjata jew kofinanzjata mill-
EDCTP2 u jwettaq verifiki etiċi fuq il-post 
regolari. Għandu jirrapporta lill-GA.
Il-GA għandha tistabbilixxi n-numru tal-
membri tal-Kumitat tal-Etika u l-
modalitajiet tal-ħatra tagħhom.

Or. en


