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Emenda 12
Jean-Pierre Audy

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1. Japprova l-proposta mill-Kummissjoni
kif emendata;

1. Jagħti avviż favorevoli għall-proposta 
tal-Kummissjoni kif emendata;

Or. fr

Emenda 13
Jean-Pierre Audy

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 4

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

4. Jitlob lill-Kunsill biex jerġa’ 
jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda 
l-proposta tal-Kummissjoni b’mod 
sostanzjali;

4. Jitlob lill-Kunsill biex jerġa’ 
jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda 
l-proposta tal-Kummissjoni b’mod 
sostanzjali kif emendata;

Or. fr

Emenda 14
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Ir-Regolament (UE) Nru …/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- … 
2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 – Il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020)20 għandu l-għan 
li jkollu impatt ikbar fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni billi jikkombina l-Programm 
Qafas Orizzont 2020 u fondi tas-settur 

(3) Ir-Regolament (UE) Nru …/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- … 
2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 – Il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020)20 għandu l-għan 
li jkollu impatt ikbar fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni billi jikkombina l-Programm 
Qafas Orizzont 2020 u fondi tas-settur 
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privat fi sħubijiet pubbliċi-privati f’oqsma 
ewlenin fejn ir-riċerka u l-innovazzjoni 
jistgħu jikkontribwixxu għall-għanijiet usa’ 
fil-kompetittività tal-Unjoni u jgħinu biex 
jingħelbu sfidi soċjetali. L-involviment tal-
UE f’dawn is-sħubijiet jista’ jieħu l-forma 
ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji għal 
intrapriżi konġunti stabbiliti abbażi tal-
Artikolu 187 tat-Trattat taħt id-Deċiżjoni 
Nru 1982/2006/KE.

privat fi sħubijiet pubbliċi-privati f’oqsma 
ewlenin fejn ir-riċerka u l-innovazzjoni 
jistgħu jikkontribwixxu għall-għanijiet usa’ 
fil-kompetittività tal-Unjoni, iservu ta’ 
ingranaġġ għall-investiment privat, u 
jgħinu biex jingħelbu sfidi soċjetali. Dawn 
is-sħubijiet għandhom ikunu bbażati fuq 
impenn fit-tul, inkluża kontribuzzjoni 
bilanċjata mill-imsieħba kollha, ikunu 
responsabbli għall-kisba tal-miri tagħhom 
u jkunu allinjati mal-għanijiet strateġiċi 
tal-Unjoni dwar ir-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni. Il-governanza u l-
funzjonament ta’ dawk is-sħubijiet 
għandhom ikunu miftuħa, trasparenti, 
effettivi u effiċjenti u jagħtu l-opportunità 
li tipparteċipa medda wiesgħa ta’ partijiet 
interessati fl-oqsma speċifiċi tagħhom. L-
involviment tal-UE f’dawn is-sħubijiet 
jista’ jieħu l-forma ta’ kontribuzzjonijiet 
finanzjarji għal intrapriżi konġunti 
stabbiliti abbażi tal-Artikolu 187 tat-Trattat 
taħt id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE.

__________________ __________________
20 ĠU … [H2020 FP] 20 ĠU … [H2020 FP]

Or. en

(Ara l-Artikolu 19 tar-Regolament Orizzont 2020)

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tenfasizza l-prinċipji importanti li ġew maqbula matul in-negozjati ta’ 
Orizzont 2020 dwar ITK u l-kisbiet li għandhom jilħqu.

Emenda 15
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Ir-Regolament (UE) Nru …/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- … 

(3) Ir-Regolament (UE) Nru …/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- … 



AM\1009063MT.doc 5/72 PE522.976v01-00

MT

2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 – Il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020)20 għandu l-għan 
li jkollu impatt ikbar fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni billi jikkombina l-Programm 
Qafas Orizzont 2020 u fondi tas-settur 
privat fi sħubijiet pubbliċi-privati f’oqsma 
ewlenin fejn ir-riċerka u l-innovazzjoni 
jistgħu jikkontribwixxu għall-għanijiet usa’ 
fil-kompetittività tal-Unjoni u jgħinu biex 
jingħelbu sfidi soċjetali. L-involviment tal-
UE f’dawn is-sħubijiet jista’ jieħu l-forma 
ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji għal 
intrapriżi konġunti stabbiliti abbażi tal-
Artikolu 187 tat-Trattat taħt id-Deċiżjoni 
Nru 1982/2006/KE.

2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 – Il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020)20 għandu l-għan 
li jkollu impatt ikbar fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni billi jikkombina l-Programm 
Qafas Orizzont 2020 u fondi tas-settur 
privat fi sħubijiet pubbliċi-privati f’oqsma 
ewlenin fejn ir-riċerka u l-innovazzjoni 
jistgħu jikkontribwixxu għall-għanijiet usa’ 
fil-kompetittività tal-Unjoni biex jingħelbu 
sfidi soċjetali. L-involviment tal-UE 
f’dawn is-sħubijiet jista’ jieħu l-forma ta’ 
kontribuzzjonijiet finanzjarji għal intrapriżi 
konġunti stabbiliti abbażi tal-Artikolu 187 
tat-Trattat taħt id-Deċiżjoni 
Nru 1982/2006/KE.

__________________ __________________
20 ĠU … [H2020 FP] 20 ĠU … [H2020 FP]

Or. en

Emenda 16
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Minħabba li l-iskop ġenerali ta’ 
Orizzont 2020 li titwettaq aktar 
simplifikazzjoni u armonizzazzjoni tal-
qafas tal-fondi tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-livell tal-Unjoni, it-tul ta’ 
żmien tas-sħubijiet pubbliċi-privati 
ffinanzjati skont Orizzont 2020 għandu 
jkun allinjat mat-tul ta’ żmien tal-
Programm Qafas, sabiex jiġu evitati 
ġabra ta’ regoli differenti li jiffunzjonaw 
b’mod parallel u relatati ma’ piżijiet 
amministrattivi addizzjonali għall-
parteċipanti u l-korpi tal-Unjoni fil-futur;

Or. es
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Emenda 17
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Skont id-Deċiżjoni (UE) Nru …/2013 
tal-Kunsill ta’ … 2013 li tistabbilixxi l-
Programm Speċifiku li jimplimenta 
Orizzont 2020 (2014-2020)21 għandu 
jingħata iktar appoġġ lill-impriżi konġunti 
kif stabbilit fil-Programm Qafas 
Orizzont 2020 taħt il-kundizzjonijiet 
speċifikati f'dik id-Deċiżjoni.

(4) Skont ir-Regolament (UE) Nru .../2013 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
...2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 u d-
Deċiżjoni (UE) Nru …/2013 tal-Kunsill ta’ 
… 2013 li tistabbilixxi l-Programm 
Speċifiku li jimplimenta Orizzont 2020
(2014-2020)21 għandu jingħata iktar 
appoġġ lill-impriżi konġunti kif stabbilit 
fil-Programm Qafas Orizzont 2020 taħt il-
kundizzjonijiet speċifikati f'dik id-
Deċiżjoni.

__________________ __________________
21 ĠU … [H2020 SP] 21 ĠU … [H2020 SP]

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 19 tal-Programm Qafas 
u l-prinċipji ddikjarati fih.

Emenda 18
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-BIC hija organizzazzjoni bla skop ta'
qligħ li twaqqfet biex tirrappreżenta l-
grupp indurstrijali li jappoġġja l-Inizjattiva 
Teknoloġika Konġunta dwar l-Industriji 
b'bażi bijoloġika. Il-membri tagħha jkopru
l-katina ta' valur b'bażi bijoloġika kollha u 
jikkonsistu minn industriji kbar, intrapriżi 

(7) Il-BIC hija organizzazzjoni bla skop ta’
qligħ li twaqqfet biex tirrappreżenta l-
grupp industrijali li jappoġġja l-Inizjattiva 
Teknoloġika Konġunta dwar l-Industriji 
b’bażi bijoloġika. Il-membri tagħha
għandhom ikopru l-katina ta’ valur b’bażi 
bijoloġika kollha u jikkonsistu minn 
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żgħar u ta' daqs medju (SMEs), 
raggruppamenti reġjonali,
assoċċjazzjonijiet Ewropej tal-kummerċ, u 
Pjattaformi Ewropej Teknoloġiċi. L-għan 
tal-BIC huwa li jiżgura u jippromwovi l-
iżvilupp teknoloġiku u ekonomiku tal-
industriji b'bażi bijoloġika fl-Ewropa. 
Kwalunkwe parti interessata tul il-katina 
ta' valur b'bażi bijoloġika tista' tapplika 
għas-sħubija. Il-BIC japplika l-prinċipji
ġenerali ta' ftuħ u trasparenza għal sħubija 
li tiżgura involviment industrijali wiesa'.

industriji kbar, intrapriżi żgħar u ta’ daqs 
medju (SMEs), raggruppamenti reġjonali,
assoċjazzjonijiet Ewropej tal-kummerċ, u 
Pjattaformi Ewropej Teknoloġiċi fit-
teknoloġija, l-industrija, l-agrikoltura u l-
forestrija. L-għan tal-BIC huwa li jiżgura u 
jippromwovi l-iżvilupp teknoloġiku u 
ekonomiku sostenibbli tal-industriji b’bażi 
bijoloġika fl-Ewropa. Kwalunkwe parti 
interessata tul il-katina ta’ valur b’bażi 
bijoloġika tista’ tapplika għas-sħubija. Il-
BIC japplika l-prinċipji ta’ ftuħ u 
trasparenza għal sħubija li tiżgura 
involviment wiesa’ tal-partijiet interessati.
B’mod partikolari għandu jiżgura l-ftuħ 
għal atturi żgħar bħal pereżempju mis-
setturi agrikoli mhux konvenzjonali.

Or. en

Emenda 19
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
tat-13 ta' Frar 2012 "Ninnovaw għal 
Tkabbir Sostenibbli: Bijoekonomija għall-
Ewropa"23, u b'mod partikolari l-Pjan ta'
Azzjoni tagħha, jitlob sħubija pubblika-
privata biex tappoġġja t-twaqqif ta'
industriji u katini ta' valur b'bażi bijoloġika 
sostenibbli u kompetittivi fl-Ewropa.  Bil-
ħsieb li nimxu lejn soċjetà fejn nifirxu lil 
hinn mill-użu taż-żejt, il-Komunikazzjoni 
għandha l-għan li tintegra aħjar is-setturi 
tal-produzzjoni u l-ipproċessar tal-
bijomassa sabiex tirrikonċilja s-sikurezza 
tal-ikel u l-iskarsezza tar-riżorsi naturali u 
l-għanijiet ambjentali bil-użu ta' bijomassa 
għal għanijiet industrijali u tal-enerġija.

(8) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
tat-13 ta’ Frar 2012 “Ninnovaw għal 
Tkabbir Sostenibbli: Bijoekonomija għall-
Ewropa”23, u b’mod partikolari l-Pjan ta’
Azzjoni tagħha, jitlob sħubija pubblika-
privata biex tappoġġja t-twaqqif ta’
industriji u katini ta’ valur b’bażi 
bijoloġika sostenibbli u kompetittivi fl-
Ewropa. Bil-ħsieb li nimxu lejn soċjetà fejn 
nifirxu lil hinn mill-użu taż-żejt, il-
Komunikazzjoni għandha l-għan li tintegra 
aħjar is-setturi tal-produzzjoni u l-
ipproċessar tal-bijomassa sabiex 
tirrikonċilja s-sikurezza tal-ikel, mhux biss 
fl-Unjoni iżda anke f’pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, u l-iskarsezza tar-riżorsi 
naturali u l-għanijiet ambjentali, bħall-
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evitar tal-konverżjoni mhux sostenibbli 
tal-użu tal-art jew prattiki ta’ ħtif tal-art, 
bl-użu ta’ bijomassa għal għanijiet 
industrijali u tal-enerġija.

__________________ __________________
23 COM(2012) 60. 23 COM(2012) 60.

Or. en

Emenda 20
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-industriji b'bażi bijoloġika u l-katini 
ta' valur tagħhom qed jaffaċċjaw sfidi 
teknoloġiċi u tal-innovazzjoni sostanzjali u 
kumplessi. Bħala settur ġdid, l-industriji 
b'bażi bijoloġika se jkollhom jegħlbu t-
tixrid tal-kompetenzi tekniċi u d-dejta 
limitata disponibbli pubblikament dwar id-
disponibbiltà tar-riżorsi reali sabiex jibnu 
katini ta' valur kompetittivi u sostenibbli. 
Sabiex dawn l-isfidi jisfaw megħluba, fil-
livell Ewropew trid tinkiseb massa kritika 
b'mod iffukat u koerenti, f'termini ta' daqs 
tal-attività, eċċellenza u potenzjal għall-
innovazzjoni.

(10) L-industriji b’bażi bijoloġika u l-katini 
ta’ valur tagħhom qed jaffaċċjaw sfidi 
teknoloġiċi u tal-innovazzjoni sostanzjali u 
kumplessi. Bħala settur ġdid, l-industriji 
b’bażi bijoloġika se jkollhom jegħlbu t-
tixrid tal-kompetenzi tekniċi u d-dejta 
limitata disponibbli pubblikament dwar id-
disponibbiltà tar-riżorsi reali sabiex jibnu 
katini ta’ valur kompetittivi u sostenibbli. 
Sabiex dawn l-isfidi jisfaw megħluba, fil-
livell Ewropew trid tinkiseb massa kritika 
b’mod iffukat u koerenti, f’termini ta’ daqs 
tal-attività, eċċellenza u potenzjal għall-
innovazzjoni. B’mod partikolari għandu 
jiġi integrat il-prinċipju ta’ gwida ta’ 
ġerarkija tal-bijomassa u għandha tiġi 
appoġġjata ‘utilizzazzjoni kaskata’ tal-
bijomassa: l-ewwel diretta lejn 
applikazzjonijiet ta’ valur għoli bħal 
bijokimika u bijomaterjali, imbagħad lejn 
applikazzjonijiet ta’ valur aktar baxx 
(bijofjuwils, bijoenerġija).

Or. en
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Emenda 21
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta 
dwar l-industriji b'bażi bijoloġika għandha 
tnaqqas it-tipi differenti ta' fallimenti tas-
suq li jiskoraġġixxu l-investiment privat 
f'attivitajiet ta' riċerka, turija u 
mobilizzazzjoni prekompetittivi għall-
industriji b'bażi bijoloġika fl-Ewropa. 
B'mod partikolari għandha taċċerta d-
disponibbiltà ta' bijomassa affidabbli, 
filwaqt li tqis domandi soċjali u ambjentali
kompetittivi oħrajn, u tappoġġja l-iżvilupp 
ta' teknoloġiji tal-ipproċessar avvanzati, 
attivitajiet ta' turija u strumenti ta' politika 
fuq skala kbira, u b'hekk tnaqqas ir-riskju 
għall-investiment privat tar-riċerka u l-
innovazzjoni fl-iżvilupp ta' prodotti b'bażi 
bijoloġika u bijofjuwils sostenibbli u 
kompetittivi.

(11) L-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta 
dwar l-industriji b’bażi bijoloġika għandha 
tnaqqas it-tipi differenti ta’ fallimenti tas-
suq li jiskoraġġixxu l-investiment privat 
f’attivitajiet ta’ riċerka, turija u 
mobilizzazzjoni prekompetittivi għall-
industriji b’bażi bijoloġika fl-Ewropa. 
B’mod partikolari għandha taċċerta d-
disponibbiltà ta’ bijomassa affidabbli, 
filwaqt li tqis domandi soċjali u ambjentali
essenzjali oħrajn, u tappoġġja l-iżvilupp ta’
teknoloġiji tal-ipproċessar avvanzati, 
attivitajiet ta’ turija u strumenti ta’ politika 
fuq skala kbira, u b’hekk tnaqqas ir-riskju 
għall-investiment privat tar-riċerka u l-
innovazzjoni fl-iżvilupp ta’ prodotti b’bażi 
bijoloġika sostenibbli u kompetittivi.

Or. en

Emenda 22
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta 
dwar l-industriji b'bażi bijoloġika għandha 
tkun sħubija pubblika-privata li timmira 
lejn l-investiment dejjem jiżdied fl-iżvilupp 
ta' settur sostenibbli tal-industriji b'bażi 
bijoloġika fl-Ewropa. Għandha tipprovdi 
benefiċċji ambjentali u soċjoekonomiċi 

(12) L-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta 
dwar l-industriji b’bażi bijoloġika għandha 
tkun sħubija pubblika-privata li timmira 
lejn l-investiment dejjem jiżdied fl-iżvilupp 
ta’ soluzzjonijiet sostenibbli b’bażi 
bijoloġika fl-Ewropa. Għandha tipprovdi 
benefiċċji ambjentali u soċjoekonomiċi 
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għaċ-ċittadini Ewropej, iżżid il-
kompetittività fl-Ewropa u tikkontribwixxi 
għat-twaqqif tal-Ewropa bħala attur 
ewlieni fir-riċerka, it-turija u l-
mobilizzazzjoni ta' prodotti b'bażi 
bijoloġika u bijofjuwils.

għaċ-ċittadini Ewropej, iżżid il-
kompetittività fl-Ewropa u tikkontribwixxi 
għat-twaqqif tal-Ewropa bħala attur 
ewlieni fir-riċerka, it-turija u l-
mobilizzazzjoni ta’ prodotti b’bażi 
bijoloġika avvanzati u sostenibbli.

Or. en

Emenda 23
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-għan tal-Inizjattiva Teknoloġika 
Konġunta dwar l-industriji b'bażi 
bijoloġika huwa li timplimenta programm 
ta' attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni fl-
Ewropa li jivvaluta d-disponibbiltà ta'
riżorsi bijoloġiċi rinnovabbli li jistgħu 
jintużaw għall-produzzjoni ta' materjali 
b'bażi bijoloġika u abbażi ta' dak 
jappoġġjaw it-twaqqif ta' katini ta' valur 
b'bażi bijoloġika sostenibbli. Dawn l-
attivitajiet għandhom jitwettqu 
b'kollaborazzjoni bejn il-partijiet 
interessati tul il-katini ta' valur b'bażi 
bijoloġika kollha, inkluż l-industriji tal-
produzzjoni u tal-ipproċessar ewlenin, il-
marki tal-konsumaturi, l-SMEs, iċ-ċentri u 
l-universitajiet teknoloġiċi u ta' riċerka.

(13) L-għan tal-Inizjattiva Teknoloġika 
Konġunta dwar l-industriji b’bażi 
bijoloġika huwa li timplimenta programm 
ta’ attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni fl-
Ewropa li jivvaluta d-disponibbiltà ta’
riżorsi bijoloġiċi rinnovabbli li jistgħu 
jintużaw għall-produzzjoni ta’ materjali 
b’bażi bijoloġika u abbażi ta’ dak 
jappoġġjaw it-twaqqif ta’ katini ta’ valur 
b’bażi bijoloġika sostenibbli. Dawn l-
attivitajiet għandhom jitwettqu 
b’kollaborazzjoni bejn il-partijiet 
interessati tul il-katini ta’ valur b’bażi 
bijoloġika kollha, inkluż l-industriji tal-
produzzjoni u tal-ipproċessar ewlenin, il-
marki tal-konsumaturi, l-SMEs, ġemgħat 
ta’ innovazzjoni reġjonali, iċ-ċentri u l-
universitajiet teknoloġiċi u ta’ riċerka.
F’dan ir-rigward huwa importanti li tiġi 
żviluppata kooperazzjoni strateġika 
interreġjonali fuq il-bażi ta’ strateġiji ta’ 
speċjalizzazzjoni intelliġenti (RIS3), 
koordinazzjoni u komunikazzjoni 
effettiva, skambji ta’ prattika tajba u 
parteċipazzjoni attiva mir-reġjuni fl-
ippjanar ekonomiku b’bażi bijoloġika.

Or. nl
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Emenda 24
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-għan tal-Inizjattiva Teknoloġika 
Konġunta dwar l-industriji b'bażi 
bijoloġika huwa li timplimenta programm 
ta' attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni fl-
Ewropa li jivvaluta d-disponibbiltà ta'
riżorsi bijoloġiċi rinnovabbli li jistgħu 
jintużaw għall-produzzjoni ta' materjali 
b'bażi bijoloġika u abbażi ta' dak 
jappoġġjaw it-twaqqif ta' katini ta' valur 
b'bażi bijoloġika sostenibbli. Dawn l-
attivitajiet għandhom jitwettqu 
b'kollaborazzjoni bejn il-partijiet 
interessati tul il-katini ta' valur b'bażi 
bijoloġika kollha, inkluż l-industriji tal-
produzzjoni u tal-ipproċessar ewlenin, il-
marki tal-konsumaturi, l-SMEs, iċ-ċentri 
u l-universitajiet teknoloġiċi u ta' riċerka.

(13) L-għan tal-Inizjattiva Teknoloġika 
Konġunta dwar l-industriji b’bażi 
bijoloġika huwa li timplimenta programm 
ta’ attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni fl-
Ewropa li jivvaluta d-disponibbiltà ta’
riżorsi bijoloġiċi rinnovabbli li jistgħu 
jintużaw għall-produzzjoni ta’ materjali 
b’bażi bijoloġika, jevalwa kif għandhom 
jiġu preservati sabiex jiġi żgurat li s-
servizzi pubbliċi li jipprovdu, u li 
attwalment mhumiex ikkumpensati mis-
suq, jistgħu jibqgħu jiġu provduti, u
abbażi ta’ dak, jappoġġjaw it-twaqqif ta’
katini ta’ valur b’bażi bijoloġika 
sostenibbli. Dawn l-attivitajiet għandhom 
jitwettqu b’kollaborazzjoni bejn il-partijiet 
interessati tul il-katini ta’ valur b’bażi 
bijoloġika kollha, inkluż l-industriji tal-
produzzjoni u tal-ipproċessar ewlenin, l-
SMEs, iċ-ċentri u l-universitajiet 
teknoloġiċi u ta’ riċerka, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.

Or. en

Emenda 25
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Meta tiġi żviluppata l-Inizjattiva 
Teknoloġika Konġunta dwar l-Industriji 
b’Bażi Bijoloġika, l-aqwa prattiki, l-
esperjenza u t-tagħlimiet meħuda mill-
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ITK l-oħra attwalment stabbiliti, jiġifieri  
Inizjattiva dwar il-Mediċini Innovattivi 
(IMI), Aeronawtika u Trasport bl-Ajru 
(Clean Sky), Ċelloli tal-Fjuwil u l-
Idroġenu (FCH) Sistemi Inkorporati tal-
Kompjuter (ARTEMIS) u Teknoloġiji tan-
Nanoelettronika 2020 (ENIAC), 
għandhom jiġu kkunsidrati.

Or. en

Emenda 26
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-għan tal-Impriża Konġunta BBI 
għandu jinkiseb permezz ta' appoġġ għall-
attivitajiet ta' riċerka bl-użu ta' riżorsi mis-
setturi pubbliċi u dawk privati. Għal dan il-
għan, l-Impriża Konġunta BBI għandha 
torganizza sejħiet għal proposti għall-
appoġġ għall-attivitajiet ta' riċerka, turija u 
mobilizzazzjoni.

(15) L-għan tal-Impriża Konġunta BBI 
għandu jinkiseb permezz ta’ appoġġ għall-
attivitajiet ta’ riċerka bl-użu ta’ riżorsi mis-
setturi pubbliċi u dawk privati. Għal dan il-
għan, l-Impriża Konġunta BBI għandha 
torganizza sejħiet għal proposti għall-
appoġġ għall-attivitajiet ta’ riċerka, żvilupp 
u innovazzjoni.

Or. en

Emenda 27
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Sabiex tikseb l-impatt massimu, l-
Impriża Konġunta tal-Industriji b'bażi 
bijoloġika għandha tiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib ma' programmi oħrajn tal-Unjoni 
f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-ambjent, il-

(16) Sabiex tikseb l-impatt massimu, l-
Impriża Konġunta tal-Industriji b’bażi 
bijoloġika għandha tiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib ma’ programmi oħrajn tal-Unjoni 
f’oqsma bħall-edukazzjoni, l-ambjent, il-
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kompetittività u l-SMEs, u mal-fondi tal-
Politika ta’ Koeżjoni u tal-Politika dwar l-
Iżvilupp Rurali, li jistgħu jgħinu 
speċifikament fit-tisħiħ tal-kapaċitajiet 
nazzjonali u reġjonali tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-kuntest ta’ strateġiji 
intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni.

kompetittività u l-SMEs, u mal-fondi tal-
Politika ta’ Koeżjoni u tal-Politika dwar l-
Iżvilupp Rurali, li jistgħu jgħinu 
speċifikament fit-tisħiħ tal-kapaċitajiet 
nazzjonali u reġjonali tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-kuntest ta’ strateġiji 
intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni. Is-
sinerġiji għandhom jiġu żgurati wkoll 
bejn l-Impriżi Konġunta BBI u t-tliet 
sħubijiet Ewropej ta’ innovazzjoni dwar l-
ilma, l-iżvilupp sostenibbli tal-agrikoltura 
u l-materji prima.

Or. fr

Emenda 28
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Il-JTI fil-qasam ta’ industriji b’bażi 
bijoloġika trid tkun ibbażata fuq approċċ 
minn isfel għal fuq, dan ikun ta’ 
importanza kbira għall-isfruttament tal-
potenzjal tar-reġjuni, partikolarment fir-
rigward ta’ appoġġ ta’ attivitajiet lokali u 
reġjonali b’kollegament kostanti mal-
awtoritajiet lokali u reġjonali; hija 
għandha tgħin biex tqajjem kuxjenza 
pubblika dwar l-importanza tal-
bijoekonomija u l-benefiċċji enormi 
tagħha; din għandha tagħmel użu minn 
għarfien espert f’livell reġjonali u żżid il-
kooperazzjoni bejn ix-xjenza, in-negozju u 
l-amministrazzjonijiet pubbliċi fil-qafas 
tal-hekk imsejjħa struttura Triple Helix, li 
l-missjoni tagħha hija li tiżviluppa 
ekonomija miftuħa u ta’ espansjoni, flussi 
ta’ investiment transkonfinali u 
kooperazzjoni effettiva.

Or. nl
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Emenda 29
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Filwaqt li jitqiesu s-sinerġiji 
maħsuba bejn Orizzont 2020 u l-Fondi 
Strutturali, kif ukoll il-programmi ta’ 
R&Ż nazzjonali u reġjonali rilevanti, ir-
reġjuni tal-Unjoni għandhom ikunu 
inkoraġġiti jikkontribwixxu proattivament 
għall-attivitajiet tal-Impriża Konġunta 
BBI, pereżempju, billi jappoġġaw 
finanzjarjament infrastruttura ta’ riċerka 
rilevanti, billi jippreparaw proposti, billi 
jisfruttaw ir-riżultati tar-riċerka jew l-
attivitajiet ta’ netwerking ta’ atturi 
rilevanti, bl-għan li jsaħħu l-impatt 
reġjonali tal-attivitajiet ta’ BBI u l-
potenzjal tagħhom li joħolqu l-impjiegi u 
t-tkabbir fil-livell reġjonali.

Or. es

Emenda 30
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-membri fundaturi tal-Impriża 
Konġunta BBI għandhom ikunu l-Unjoni u
l-BIC.

(17) Il-membri fundaturi tal-Impriża 
Konġunta BBI għandhom ikunu l-Unjoni u
kwalunkwe entità oħra mill-Istati Membri 
jew pajjiż assoċjat li taċċetta l-istatuti u 
tikkontribwixxi għall-finanzjament tal-
impriża konġunta.

Or. en
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Emenda 31
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Biex tilħaq l-għanijiet tagħha, l-
Impriża Konġunta BBI għandha tipprovdi 
appoġġ finanzjarju prinċipalment f’forma 
ta’ għotjiet lill-parteċipanti wara sejħiet 
miftuħa u kompetittivi għall-proposti.

(20) Biex tilħaq l-għanijiet tagħha, l-
Impriża Konġunta BBI għandha tipprovdi 
appoġġ finanzjarju prinċipalment f’forma 
ta’ għotjiet lill-parteċipanti wara sejħiet
trasparenti, miftuħa u għall-proposti.

Or. en

Emenda 32
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Il-kontribuzzjonijiet mill-Membri 
privati ma għandhomx ikunu marbuta biss
mal-kostijiet amministrattivi tal-Impriża 
Konġunta BBI u mal-kofinanzjament 
meħtieġ biex jitwettqu azzjonijiet ta’ 
riċerka u ta' innovazzjoni appoġġjati mill-
Impriża Konġunta BBI.

(21) Il-kontribuzzjonijiet mill-Membri 
privati għandhom ikunu marbuta mal-
kostijiet amministrattivi tal-Impriża 
Konġunta BBI u mal-kofinanzjament 
meħtieġ biex jitwettqu azzjonijiet ta’ 
riċerka u ta’ innovazzjoni appoġġjati mill-
Impriża Konġunta BBI.

Or. en

Emenda 33
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 22
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Il-kontribuzzjonijiet tagħhom 
għandhom ikunu relatati wkoll ma'
attivitajiet addizzjonali li għandhom 
jitwettqu mill-Membri privati, kif 
speċifikat fi pjan tal-attivitajiet 
addizzjonali; u sabiex ikollhom opinjoni 
xierqa tal-effett ta' ingranaġġ, dawk l-
attivitajiet addizzjonali jridu 
jirrappreżentaw il-kontribuzzjonijiet lill-
Inizjattiva Teknoloġika Konġunta usa'
dwar l-Industriji b'bażi bijoloġika.

(22) Il-kost relatat ma’ attivitajiet 
addizzjonali li għandhom jitwettqu mill-
Membri privati, kif speċifikat fi pjan tal-
attivitajiet addizzjonali jista’ jiġi 
kwantifikat iżda ma jirrappreżentax il-
kontribuzzjonijiet lill-Inizjattiva 
Teknoloġika Konġunta dwar l-Industriji 
b’bażi bijoloġika.

Or. en

Emenda 34
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Il-kontribuzzjonijiet tagħhom 
għandhom ikunu relatati wkoll ma'
attivitajiet addizzjonali li għandhom 
jitwettqu mill-Membri privati, kif 
speċifikat fi pjan tal-attivitajiet 
addizzjonali; u sabiex ikollhom opinjoni 
xierqa tal-effett ta' ingranaġġ, dawk l-
attivitajiet addizzjonali jridu 
jirrappreżentaw il-kontribuzzjonijiet lill-
Inizjattiva Teknoloġika Konġunta usa'
dwar l-Industriji b'bażi bijoloġika.

(22) Il-kontribuzzjonijiet tagħhom 
għandhom ikunu relatati wkoll ma’
attivitajiet addizzjonali li għandhom 
jitwettqu mill-Membri privati, kif 
speċifikat fi pjan tal-attivitajiet 
addizzjonali u ppreżentati fir-rapport 
annwali; u sabiex ikollhom opinjoni xierqa 
tal-effett ta’ ingranaġġ, dawk l-attivitajiet 
addizzjonali jridu jirrappreżentaw il-
kontribuzzjonijiet lill-Inizjattiva 
Teknoloġika Konġunta usa’ dwar l-
Industriji b’bażi bijoloġika.

Or. en

(ara l-emenda għall-Artikolu 4(4).)

Emenda 35
Christian Ehler
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Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni għall-Impriża Konġunta BBI 
għandha titmexxa skont il-prinċipju ta’ 
ġestjoni finanzjarja tajba u bir-regoli 
rilevanti dwar ġestjoni indiretta stabbiliti
fir-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 u r-Regolament delegat mill-
Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-
29 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli tal-
applikazzjoni tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/201227.

(24) Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni għall-Impriża Konġunta BBI 
għandha titmexxa skont il-prinċipju ta’ 
ġestjoni finanzjarja tajba u bir-regoli 
rilevanti dwar ġestjoni indiretta stabbiliti
fl-Artikolu 60(1) sa (4) tar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012 u r-
Regolament delegat mill-Kummissjoni
(UE) Nru 1268/2012 tad-
29 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli tal-
applikazzjoni tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/201227.

__________________ __________________
27 ĠU L 362, 31.12.2012, p. 1. 27 ĠU L 362, 31.12.2012, p. 1.

Or. en

Emenda 36
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ingħajr preġudizzju għall-evalwazzjoni 
interim imsemmija fl-Artikolu 11 u bi qbil 
mal-Artikolu 26 tar-Regolament 
Nru .../2013 [il-Programm Qafas 
Orizzont 2020], Inizjattivi Teknoloġiċi 
Konġunti, bħala strument partikolari ta’ 
finanzjament ta’ Orizzont 2020, 
għandhom ikunu suġġetti għal 
evalwazzjoni interim fid-dettall, li 
għandha tinkludi, fost l-oħrajn, analiżi 
tal-ftuħ, it-trasparenza u l-effikaċja 
tagħhom.

Or. es
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Emenda 37
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) L-awditur intern tal-Kummissjoni 
għandu jeżerċita l-istess setgħat fuq l-
Impriża Konġunta BBI bħal dawk 
eżerċitati fir-rigward tal-Kummissjoni.

(27) L-awditur intern tal-Kummissjoni 
għandu jeżerċita l-istess setgħat fuq l-
Impriża Konġunta BBI bħal dawk 
eżerċitati fir-rigward tal-Kummissjoni.
Dan japplika wkoll għall-Qorti Ewropea 
tal-Awdituri u tal-Parlament Ewropew.

Or. fr

Emenda 38
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Skont l-Artikolu 287(1) tat-Trattat, l-
istrument kostitwenti ta' korpi, uffiċċji jew 
aġenziji mwaqqfa mill-Unjoni jista’ 
jipprekludi l-eżami tal-kontijiet tad-dħul u 
l-ispiża kollha ta’ dawk il-korpi, l-uffiċċji 
jew l-aġenziji mill-Qorti tal-Awdituri. 
Skont l-Artikolu 60(5) tar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012, il-kontijiet 
tal-korpi taħt l-Artikolu 209 tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
għandhom jiġu eżaminati minn korp ta’ 
verifika indipendenti li inter alia għandu 
jagħti opinjoni dwar il-kredibilità tal-
kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet sottostanti. L-evitar tad-
duplikazzjoni tal-eżami tal-kontijiet 
jiġġustifika li l-kontijiet tal-Impriża 
Konġunta BBI ma għandhomx ikunu 
soġġetti għal eżami mill-Qorti tal-
Awdituri.

imħassar
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Or. en

Emenda 39
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Skont l-Artikolu 287(1) tat-Trattat, l-
istrument kostitwenti ta' korpi, uffiċċji jew 
aġenziji mwaqqfa mill-Unjoni jista’ 
jipprekludi l-eżami tal-kontijiet tad-dħul u 
l-ispiża kollha ta’ dawk il-korpi, l-uffiċċji 
jew l-aġenziji mill-Qorti tal-Awdituri. 
Skont l-Artikolu 60(5) tar-Regolament
(UE, Euratom) Nru 966/2012, il-kontijiet 
tal-korpi taħt l-Artikolu 209 tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012
għandhom jiġu eżaminati minn korp ta’ 
verifika indipendenti li inter alia għandu 
jagħti opinjoni dwar il-kredibilità tal-
kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet sottostanti. L-evitar tad-
duplikazzjoni tal-eżami tal-kontijiet 
jiġġustifika li l-kontijiet tal-Impriża 
Konġunta BBI ma għandhomx ikunu 
soġġetti għal eżami mill-Qorti tal-
Awdituri.

(28) Skont l-Artikolu 287(1) tat-Trattat, l-
istrument kostitwenti ta’ korpi, uffiċċji jew 
aġenziji mwaqqfa mill-Unjoni jista’ 
jipprekludi l-eżami tal-kontijiet tad-dħul u 
l-ispiża kollha ta’ dawk il-korpi, l-uffiċċji 
jew l-aġenziji mill-Qorti tal-Awdituri. 
Skont l-Artikolu 60(5) tar-Regolament
(UE, Euratom) Nru 966/2012, il-kontijiet 
tal-korpi taħt l-Artikolu 209 tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
għandhom jiġu eżaminati minn korp ta’ 
verifika indipendenti li inter alia għandu 
jagħti opinjoni dwar il-kredibilità tal-
kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet sottostanti. Minkejja din l-
opinjoni, li ma tikkostitwixxix awditu, 
huwa ġustifikat li l-kontijiet tal-Impriża 
Konġunta BBI ikunu soġġetti għal eżami 
mill-Qorti tal-Awdituri.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex ġustifikat li l-kontabilità tal-Impriża Konġunta IMI 2 ma tkunx soġġetta għal 
reviżjoni mill-Qorti tal-Awdituri. L-opinjoni, anke jekk issir minn korp indipendenti ta’ 
verifika, ma jkunx awditu li jippermetti lill-partijiet terzi, inklużi l-Unjoni Ewropea u l-
Parlament, li jkollhom assigurazzjoni għolja li l-kontijiet jirrappreżentaw stampa ċara tas-
sitwazzjoni tal-impriża u li n-negozji sottostanti huma legali u regolari

Emenda 40
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij
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Proposta għal regolament
Premessa 28a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) Mingħajr ħsara għall-evalwazzjoni 
interim imsemmija fl-Artikolu 11 u bi qbil 
mal-Artikolu 26 tar-Regolament 
Orizzont 2020, Inizjattivi Teknoloġiċi 
Konġunti, bħala strument partikolari ta’ 
finanzjament ta’ Orizzont 2020, 
għandhom ikunu suġġetti għal 
valutazzjoni interim fid-dettall, li għandha 
tinkludi, fost l-oħrajn, analiżi tal-ftuħ, it-
trasparenza u l-effikaċja tagħhom.

Or. en

(Ara l-Artikolu 26 tar-Regolament Orizzont 2020)

Ġustifikazzjoni

Din ir-referenza hi meħtieġa biex jitqies l-eżitu finali tan-negozjati ta’ Orizzont 2020. Dan 
jirrifletti aspett ieħor importanti li l-Parlament irnexxielu jinkludi fl-Artikolu 26 tar-
Regolament Orizzont 2020.

Emenda 41
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 30a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) Minħabba li l-għan ġenerali ta’ 
Orizzont 2020 li tinkiseb aktar 
simplifikazzjoni u armonizzazzjoni tal-
qafas tal-finanzjament tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-livell Ewropew, it-tul ta’ 
żmien tas-sħubijiet pubbliċi-privati 
ffinanzjati skont Orizzont 2020 għandu 
jkun allinjat mat-tul ta’ żmien tal-
Programm Qafas, biex jiġu evitati ġabra 
ta’ regoli differenti li qed jiffunzjonaw 
b’mod parallel u piż amministrattiv 
addizzjonali relatat għall-parteċipanti u l-
korpi tal-Unjoni fil-futur;
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Or. en

Emenda 42
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Premessa 30a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) Minħabba li l-għan ġenerali ta’ 
Orizzont 2020 li tinkiseb aktar 
simplifikazzjoni u armonizzazzjoni tal-
qafas tal-finanzjament tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-livell Ewropew, l-Impriżi 
Konġunti għandhom jevitaw ġabra ta’ 
regoli differenti minn Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 43
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Premessa 30b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30b) Għandhom jiġu żviluppati l-
kumplimentarjetà u s-sinerġiji mill-qrib 
mal-Fondi Strutturali sabiex jgħinu 
jagħlqu d-distakk fir-riċerka u l-
innovazzjoni fl-Ewropa. Fejn ikun 
possibbli, se tkun promossa l-
interoperabbiltà bejn iż-żewġ strumenti. 
Il-finanzjamenti kumulattivi jew 
kombinati se jkun imħeġġa. F’dan il-
kuntest, il-miżuri se jimmiraw lejn l-
isfruttament totali tar-riżorsi tat-talent 
Ewropew biex b’hekk jiġi ottimizzat l-
impatt ekonomiku u soċjali tar-riċerka u 
tal-innovazzjoni, u se jkunu distinti mill-
politiki u mill-azzjonijiet tal-fondi tal-
politika ta’ koeżjoni u fl-istess ħin 
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komplementari magħhom.

Or. en

Emenda 44
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Premessa 30b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30b) Filwaqt li tiġi kkunsidrata l-
importanza ta’ riċerka bażika fil-ħolqien 
ta’ ideat li jippermettu soluzzjonijiet 
innovattivi futuri, għandhom jinħarġu 
sejħiet għal proposti ta’ proġetti ta’ R&Ż 
kollaborattivi fil-qasam tar-riċerka 
bijoteknoloġija skont Orizzont 2020, 
flimkien u b’mod parallel mal-attivitajiet 
tal-Impriża Konġunta tal-Industriji b’Bażi 
Bijoloġika, partikolarment dwar ir-riċerka 
fil-Livelli ta’ Tlestija Teknoloġika 1 sa 4;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont ir-Regolament H2020, attivitajiet R&Ż koperti minn ITK għandhom jiġu inklużi wkoll 
f’sejħiet għal proposti regolari fi programmi ta’ ħidma H2020. Fil-każ ta’ BBI, ir-riċerka 
kollaborattiva għandha titwettaq b’mod parallel ma’ attivitajiet BBI f’livelli aktar baxxi ta’ 
Tlestija Teknoloġika , biex tinkiseb inklużjoni usa’ ta’ universitajiet u SMEs fir-riċerka 
bijoteknoloġija ffinanzjata mill-UE, biex jiġi żgurat il-bilanċ ġust bejn Livelli ta’ Tlestija 
Teknoloġika aktar baxxa u aktar għolja, biex jinħoloq ambjent ta’ riċerka kompetittiv u 
tissaħħaħ l-innovazzjoni futura.

Emenda 45
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Premessa 30c (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30c) Filwaqt li jitqiesu kif mistħoqq is-
sinerġiji maħsuba bejn Orizzont 2020 u l-
Fondi Strutturali, kif ukoll il-programmi 
ta’ finanzjament R&Ż nazzjonali u 
reġjonali rilevanti, ir-reġjuni tal-Unjoni 
għandhom ikunu inkoraġġiti 
jikkontribwixxu proattivament għall-
attivitajiet tal-IK Industriji b’Bażi 
Bijoloġika, pereżempju, billi jappoġġjaw 
finanzjarjament infrastruttura ta’ riċerka 
rilevanti, billi jippreparaw proposti, billi 
jisfruttaw ir-riżultati tar-riċerka jew l-
attivitajiet ta’ netwerking ta’ atturi 
rilevanti, bl-għan li jsaħħu l-impatt 
reġjonali tal-attivitajiet tal-Impriża 
Konġunta Industriji b’Bażi Bijoloġika u l-
potenzjal tagħhom li joħolqu l-impjiegi u 
t-tkabbir fil-livell reġjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew irnexxielu jimbotta għal artikolu ġdid fir-Regolament Qafas 
Orizzont 2020 li espliċitament jitlob aktar sinerġiji bejn Orizzont 2020 u l-Fondi Strutturali. 
F’dan il-kuntest, l-ITK m’għandhomx ikunu eċċezzjoni. Ir-reġjuni għandhom ikunu 
inkoraġġiti jikkontribwixxu għall-attivitajiet tagħhom, partikolarment minħabba l-potenzjal 
kbir li għandhom biex isaħħu r-raggruppamenti reġjonali.

Emenda 46
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Premessa 30c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30c) Għandhom jiġu implimentati miżuri 
li jippromwovu l-parteċipazzjoni ta’ 
SMEs, Universitajiet u Ċentri ta’ Riċerka. 
F’dan il-kuntest, għandhom jiġu 
identifikati u indirizzati l-ostakli li 
jipprevjenu l-parteċipazzjoni ta’ persuni 
ġodda fil-programm.
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Or. en

Emenda 47
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-implimentazzjoni tal-Inizjattiva 
Teknoloġika Konġunta dwar il-Industriji 
b'bażi bijoloġika, impriża konġunta fis-
sens tal-Artikolu 187 tat-Trattat (minn issa
’l quddiem ''l-Impriża Konġunta BBI''), 
tiġi stabbilita għal perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2024.

1. Għall-implimentazzjoni tal-Inizjattiva 
Teknoloġika Konġunta dwar l-Industriji 
b’bażi bijoloġika, impriża konġunta fis-
sens tal-Artikolu 187 tat-Trattat (minn issa
’l quddiem “l-Impriża Konġunta BBI”), 
tiġi stabbilita għal perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parallelliżmu ta’ żewġ ġenerazzjonijiet ta’ ITK li jagħmlu sejħiet għal proposti (b’membri 
differenti, regoli differenti, baġits differenti) jikkawża spejjeż amministrattivi, iżid il-
kumplessità tal-finanzjament ta’ riċerka tal-UE, u jaħbi l-ammonti attwali ta’ finanzjament 
minfuqa annwalment. Il-perjodu ta’ żmien ta’ ITK għandu, għalhekk, ikun allinjat mal-
perjodu ta’ żmien ta’ Orizzont 2020 u ma’ programmi oqfsa futuri. It-tqassir tal-qafas ta’ 
żmien ta’ IK BBI ukoll jippermetti li l-IK li tiffunzjona b’baġit ridott mingħajr ma jkollha 
tirrevedi l-attivitajiet ippjanati tagħha.

Emenda 48
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-implimentazzjoni tal-Inizjattiva 
Teknoloġika Konġunta dwar il-Industriji
b'bażi bijoloġika, impriża konġunta fis-sens 
tal-Artikolu 187 tat-Trattat (minn issa ’l 
quddiem ''l-Impriża Konġunta BBI''), tiġi 
stabbilita għal perjodu mill-

1. Għall-implimentazzjoni tal-Inizjattiva 
Teknoloġika Konġunta dwar l-Industriji
b'bażi bijoloġika, impriża konġunta fis-sens 
tal-Artikolu 187 tat-Trattat (minn issa ’l 
quddiem ''l-Impriża Konġunta BBI''), tiġi 
stabbilita għal perjodu mill-
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1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2024.

1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020.

Or. es

Emenda 49
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tikkontribwixxi għall-għanijiet tal-
Inizzjattiva Teknoloġika Konġunta għall-
Industriji b'bażi bijoloġika għal ekonomija
aktar sostenibbli u effiċjenti fl-użu tal-
karbonju u żżid it-tkabbir ekonomiku u l-
impjiegi, b'mod partikolari f'żoni rurali, 
permezz tal-iżvilupp ta' industriji b'bażi 
bijoloġika sostenibbli u kompetittivi fl-
Ewropa, ibbażati fuq bijoraffineriji li 
jiksbu l-bijomassa tagħhom b'mod 
sostenibbli; u b'mod partikulari biex:

(b) tikkontribwixxi għall-għanijiet tal-
Inizjattiva Teknoloġika Konġunta għall-
Industriji b’bażi bijoloġika għal ekonomija
suffiċjenti fl-użu tar-riżorsi u favur l-
ambjent, sostenibbli u bbażata fuq l-
enerġija rinnovabbli u tikkontribbwixxi 
għall-iżvilupp ekonomiku u l-impjiegi, 
b’mod partikolari f’żoni rurali, permezz 
tal-iżvilupp ta’ industriji b’bażi bijoloġika 
sostenibbli, mhux GMO, u kompetittivi fl-
Ewropa, ibbażati fuq bijoraffineriji li 
jiksbu l-bijomassa tagħhom b'mod 
sostenibbli u dwar il-prinċipju ta’ gwida 
ta’ ġerarkija tal-bijomassa u l-appoġġ ta’ 
‘utlizzazzjoni kaskata’ tal-bijomassa; u 
b'mod partikulari biex:

Or. en

Emenda 50
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) turi teknoloġiji li jippermettu moduli 
kimiċi ġidda, materjali ġodda, u prodotti 

(c) turi teknoloġiji ta’ valur għoli li 
jippermettu moduli kimiċi ġodda, materjali 
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ġodda għall-konsumatur minn bijomassa 
Ewropea u li jissostitwixxu l-ħtieġa għal 
inputs b'bażi ta' fossili;

ġodda, u prodotti ġodda għall-konsumatur 
minn bijomassa Ewropea u li jissostitwixxu 
l-ħtieġa għal inputs b’bażi ta’ fossili;

Or. en

Emenda 51
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) twaqqaf bijoraffineriji ewlenin li jużaw 
it-teknoloġiji u l-mudelli ta' negozju għall-
materjali, il-kimiċi u l-fjuwils b'bażi 
bijoloġika u juru l-kost u t-titjib fil-
prestazzjoni sa livelli li huma kompetittivi 
mal-alternattivi b'bażi ta' fossili.

(e) jippromwovu l-iżvilupp tat-teknoloġiji
u l-mudelli ta’ negozju għall-materjali, il-
kimiċi u l-fjuwils b’bażi bijoloġika mhux 
GMO li juru prestazzjoni ambjentali 
għolja.

Or. en

Emenda 52
Josefa Andrés Barea

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni għandha tkun soġġetta għall-
kundizzjonijiet li ġejjin:
a) provi mill-Impriża Konġunta BBI li l-
pjan ta’ ħidma pluriennali tagħha u l-
azzjonijiet li tiffinanzja jikkorrispondu 
għall-prijoritajiet ta’ riċerka stabbiliti fil-
Programm Qafas Orizzont 2020;
b) provi mill-Impriża Konġunta BBI li l-
Prinċipji Ġenerali li jirregolaw il-
Programm Qafas Orizzont 2020 huma 



AM\1009063MT.doc 27/72 PE522.976v01-00

MT

rispettati;
c) provi mill-Impriża Konġunta BBI li l-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 19 tal-
Programm Qafas Orizzont 2020 huma 
ssodisfati.

Or. es

Emenda 53
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) tippromwovi l-involviment tal-
intrapriżi żgħar u medji (SMEs) fl-
attivitajiet tagħha, b’konformità mal-
objettivi tal-Programm Qafas 
Orizzont 2020.

Or. ro

Emenda 54
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
Ambitu ta’ attivitajiet

1. Sabiex ikunu ssodisfati l-objettivi 
stabbiliti fl-Artikolu 2, il-programm ta’ 
riċerka Industriji b’Bażi Bijoloġika jista’ 
jiffinanzja attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp 
li jikkompromettu l-Livelli ta’ Tlestija 
Teknoloġika minn 2 sa 6.
2. Jekk il-programm ta’ riċerka Industriji 
b’Bażi Bijoloġika jipprevedi attivitajiet ta’ 
innovazzjoni li jkun fihom Livelli ta’ 
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Tlestija Teknoloġika minn 7 sa 8, ir-rati 
ta’ finanzjament għal azzjonijiet indiretti 
għandhom jitnaqqsu skont [l-Artikolu 22] 
tar-Regoli għall-Parteċipazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ dan l-Artikolu huwa li jikkjarifika l-ambitu ta’ attivitajiet tal-Impriża Konġunta 
Industrija b’Bażi Bijoloġika, b’mod partikolari fir-rigward ta’ Livelli ta’ Tlestija Teknoloġiku 
rilevanti koperti mill-programm ta’ riċerka tagħha.  Ir-Regoli għall-Parteċipazzjoni jitolbu 
wkoll aktar kunsiderazzjoni tal-kunċett Livelli ta’ Tlestija Teknoloġiku biex jiġu determinati l-
livelli ta’ finanzjament, kwistjoni li ġiet trattata f’dan l-Artikolu fir-rigward tar-rati ta’ 
finanzjament użati f’azzjonijiet indiretti.

Emenda 55
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. 1. Il-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni, 
inkluż l-approprjazzjonijiet tal-EFTA
għall-Impriża Konġunta BBI biex tkopri l-
kostijiet u l-kostijiet operattivi għandha 
tkun EUR 1 000 miljun. Il-kontribuzzjoni 
għandha titħallas mill-approprjazzjonijiet 
rilevanti fil-baġit ġenerali tal-Unjoni 
allokat lill-Programm Speċifiku Orizzont 
2020 li jimplimenta l-Programm Qafas 
Orizzont 2020 skont l-Artikolu 58(1)(c)(iv) 
u l-Artikoli 60 u 61 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 għall-korpi 
msemmija fl-Artikolu 209 ta’ dak ir-
Regolament.

1. 1. Il-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni, 
inkluż il-kontribuzzjonijiet mill-Istati 
Membri tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-
Kummerċ Ħieles (EFTA) għall-Impriża 
Konġunta BBI biex tkopri l-kostijiet u l-
kostijiet operattivi għandha tkun
EUR 1 000 miljun. Il-kontribuzzjoni 
għandha titħallas mill-approprjazzjonijiet 
rilevanti fil-baġit ġenerali tal-Unjoni 
allokat lill-Programm Speċifiku Orizzont 
2020 li jimplimenta l-Programm Qafas 
Orizzont 2020 skont l-Artikolu 58(1)(c)(iv) 
u l-Artikoli 60 u 61 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 għall-korpi 
msemmija fl-Artikolu 209 ta’ dak ir-
Regolament.

Or. fr

Emenda 56
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell, Lambert van Nistelrooij
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni, 
inkluż l-approprjazzjonijiet tal-EFTA 
għall-Impriża Konġunta BBI biex tkopri l-
kostijiet u l-kostijiet operattivi għandha 
tkun EUR 1 000 miljun. Il-kontribuzzjoni 
għandha titħallas mill-approprjazzjonijiet 
rilevanti fil-baġit ġenerali tal-Unjoni 
allokat lill-Programm Speċifiku Orizzont 
2020 li jimplimenta l-Programm Qafas 
Orizzont 2020 skont l-Artikolu 58(1)(c)(iv) 
u l-Artikoli 60 u 61 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 għall-korpi 
msemmija fl-Artikolu 209 ta’ dak ir-
Regolament.

1. Il-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni, 
inkluż l-approprjazzjonijiet tal-EFTA 
għall-Impriża Konġunta BBI biex tkopri l-
kostijiet u l-kostijiet operattivi għandha 
tkun EUR 875 miljun. Il-kontribuzzjoni 
għandha titħallas mill-approprjazzjonijiet 
rilevanti fil-baġit ġenerali tal-Unjoni 
allokat lill-Programm Speċifiku Orizzont 
2020 li jimplimenta l-Programm Qafas 
Orizzont 2020 skont l-Artikolu 58(1)(c)(iv) 
u l-Artikoli 60(1-4) u 61 tar-Regolament
(UE, Euratom) Nru 966/2012 għall-korpi 
msemmija fl-Artikolu 209 ta’ dak ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa propost tnaqqis fil-baġit tal-IK BBI  bi 12.5 % bħala konsegwenza tat-tnaqqis ġenerali 
tal-pakkett Orizzont 2020 fi ħdan il-QFP, sabiex ma jitqegħidx fil-periklu l-bilanċ sensittiv ta’ 
finanzjament għal riċerka kollaborattiva fit-trasport fuq naħa u l-finanzjament għal ITK fuq l-
oħra. L-istess tnaqqis għandu japplika għal ITK oħra. Fl-istess ħin, huwa propost li jitnaqqas 
il-perjodu ta’ żmien ta’ BBI b’erba’ snin, li jimplika d-dħul fis-seħħ ta’ baġit rinnovat skont 
il-QFP li jmiss wara l-2020.

Emenda 57
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-ftehim ta’ delegazzjoni msemmi fil-
paragrafu 2 għandu jindirizza l-elementi 
stabbiliti fl-Artikolu 58(3) u l-Artikoli 60 u 
61 tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 u fl-Artikolu 40 tar-
Regolament delegat tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 1268/2012 kif ukoll, fost l-oħrajn, 

3. Il-ftehim ta’ delegazzjoni msemmi fil-
paragrafu 2 għandu jindirizza l-elementi 
stabbiliti fl-Artikolu 58(3) u l-
Artikoli 60(1) sa (4) u 61 tar-Regolament
(UE, Euratom) Nru 966/2012 u fl-
Artikolu 40 tar-Regolament delegat tal-
Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 kif 
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dawn li ġejjin: ukoll, fost l-oħrajn, dawn li ġejjin:

Or. en

Emenda 58
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-arranġamenti rigward l-għoti tad-dejta 
neċessarja biex ikun żgurat li l-
Kummissjoni tkun kapaċi taqdi l-obbligi 
tagħha ta’ disseminazzjoni u rappurtaġġ;

(d) l-arranġamenti rigward l-għoti tad-dejta 
neċessarja biex ikun żgurat li l-
Kummissjoni tkun kapaċi taqdi l-obbligi 
tagħha ta’ disseminazzjoni u rappurtaġġ, 
inkluża informazzjoni kompleta dwar il-
proposti kollha u ftehimiet dwar l-għotjiet 
u l-imsieħba tagħhom li jridu jiddaħħlu 
fil-bażi tad-dejta H2020 ECORDA fil-ħin;

Or. en

Emenda 59
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-kontribuzzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tikkonsisti minn dan 
li ġej:

Il-kontribuzzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
għandha tikkonsisti f’kontribuzzjonijiet 
għall-Impriża Konġunta BBI kif stabbilit 
fil-Klawżola 12(2), il-Klawżola 12(3)(b) u 
l-Klawżola 12(3)(c) tal-Istatuti li jinsabu 
fl-Anness.

Or. en
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Emenda 60
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kontribuzzjonijiet mhux finanzjarji ta' 
mill-anqas EUR 1 800 miljun matul il-
perjodu definit fl-Artikolu 1 mill-Membri 
minbarra l-Unjoni jew l-entitajiet 
kostitwenti tagħhom li jikkonsistu mill-
kostijiet li huma ġarrbu fl-
implimentazzjoni ta' attivitajiet 
addizzjonali minbarra l-pjan ta' ħidma tal-
Inizjattiva Teknoloġika Konġunta BBI li 
tikkontribwixxi għall-għanijiet tal-
Inizjattiva Teknoloġika Konġunta BBI. 
Programmi ta' finanzjament tal-Unjoni 
oħra jistgħu jappoġġjaw dawk il-kostijiet 
f'konformità mar-regoli u l-proċeduri 
applikabbli. F'tali każijiet, il-finanzjament 
tal-Unjoni ma għandux ikun sostitut għall-
kontribuzzjonijiet mhux finanzjarji għall-
Membri minbarra l-Unjoni jew l-entitajiet 
kostitwenti tagħhom.

(b) jista’ jiġi kwantifikat il-kost 
addizzjonali matul il-perjodu definit fl-
Artikolu 1 mill-Membri minbarra l-Unjoni 
jew l-entitajiet kostitwenti tagħhom li 
jikkonsistu mill-kostijiet li huma ġarrbu fl-
implimentazzjoni ta’ attivitajiet 
addizzjonali minbarra l-pjan ta’ ħidma tal-
Inizjattiva Teknoloġika Konġunta BBI li 
tikkontribwixxi għall-għanijiet tal-
Inizjattiva Teknoloġika Konġunta BBI. 
Programmi ta’ finanzjament tal-Unjoni 
oħra jistgħu jappoġġjaw dawk il-kostijiet 
f’konformità mar-regoli u l-proċeduri 
applikabbli. Fi kwalunkwe każ, dan il-kost
ma għandux ikun sostitut għall-
kontribuzzjonijiet mhux finanzjarji għall-
Membri minbarra l-Unjoni jew l-entitajiet 
kostitwenti tagħhom.

Or. en

Emenda 61
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet imsemmija fil-Punt (b) 
tal-paragrafu 2 u l-Klawżola 12(3)(c) tal-
Istatuti inklużi fl-Anness, il-kostijiet 
għandhom ikunu ddeterminati skont il-
prattiċi normali tal-kontabbiltà tal-kostijiet 
tal-entitajiet ikkonċernati, skont l-

4. Għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet imsemmija fil-Punt (b) 
tal-paragrafu 2 u l-Klawżola 12(3)(c) tal-
Istatuti inklużi fl-Anness, il-kostijiet 
għandhom ikunu ddeterminati skont il-
prattiċi normali tal-kontabbiltà tal-kostijiet 
tal-entitajiet ikkonċernati, skont l-
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istandards tal-kontabbiltà applikabbli tal-
pajjiż fejn hija stabbilita kull entità, u skont 
l-Istandards Internazzjonali tal-
Kontabbiltà / l-Istandards Internazzjonali 
tar-Rappurtaġġ Finanzjarju. Il-kostijiet 
għandhom ikunu ċċertifikati minn awditur 
estern indipendenti maħtur mill-entità 
kkonċernata. L-evalwazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet għandha tiġi vverifikata 
mill-Impriża Konġunta BBI. Fil-każ tal-
inċertezzi li jkun għad fadal, tista' tiġi 
vverifikata mill-Impriża Konġunta BBI.

istandards tal-kontabbiltà applikabbli tal-
pajjiż fejn hija stabbilita kull entità, u skont 
l-Istandards Internazzjonali tal-
Kontabbiltà / l-Istandards Internazzjonali 
tar-Rappurtaġġ Finanzjarju. Il-kostijiet tal-
kontribuzzjonijiet imsemmija fil-
Klawżola 12(3)(c) tal-Istatuti għandhom 
ikunu ċċertifikati minn awditur estern 
indipendenti maħtur mill-entità 
kkonċernata. L-evalwazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet għandha tiġi vverifikata 
mill-Impriża Konġunta BBI. Fil-każ tal-
inċertezzi li jkun għad fadal, tista’ tiġi 
vverifikata mill-Impriża Konġunta BBI. L-
entità kkonċernata għandha tippreżenta 
f’rapport annwali l-attivitajiet addizzjonali 
tagħha lill-pubbliku ġenerali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-attivitajiet addizzjonali li se jitwettqu minn membri privati huma addizzjoni 
mixtieqa għall-effett ta’ ingranaġġ tal-ITK, dawn m’għandhomx ikunu suġġetti għal awditjar. 
L-attivitajiet addizzjonali għandhom ikunu ppjanatai u mwettqa konsegwentement, 
determinati b’mod ċar bħala kontribuzzjonijiet mhux fi flus, u jsir rapport annwali fuqhom. 
Iżda l-attivitajiet mhumiex kofinazjati mill-Unjoni u għaldaqstant għandhom jiġu eżentati 
minn kontroll ieħor milli permezz tal-IK.

Emenda 62
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Impriża Konġunta BBI għandha tadotta 
r-regoli finanzjarji speċifiċi tagħha skont l-
Artikolu 209 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 u r-Regolament
(UE) Nru … [Regolament Delegat dwar il-
mudell tar-Regolament Finanzjarju għall-
PPPs].

Minkejja l-Artikolu 12 ta’ dan ir-
Regolament, l-Impriża Konġunta BBI 
għandha tadotta r-regoli finanzjarji 
speċifiċi tagħha skont l-Artikolu 209 tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
u r-Regolament (UE) Nru … [Regolament 
Delegat dwar il-mudell tar-Regolament 
Finanzjarju għall-PPPs].

Or. en
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Emenda 63
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Skont l-Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-
Persunal, il-Bord ta' Tmexxija għandu 
jadotta Deċiżjoni, abbażi tal-Artikolu 2(1) 
tar-Regolamenti tal-Persunal u tal-
Artikolu 6 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg 
ta' Aġenti Oħra, li tiddelega s-setgħat 
rilevanti ta' awtorità li taħtar lid-Direttur 
Eżekuttiv u li tiddefinixxi l-kundizzjonijiet 
skont liema din il-delega ta' setgħat tista'
tiġi sospiża. Id-Direttur Eżekuttiv huwa
awtorizzat li jissottodelega dawk is-setgħat.

Skont l-Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-
Persunal, il-Bord ta’ Tmexxija għandu 
jadotta Deċiżjoni, abbażi tal-Artikolu 2(1) 
tar-Regolamenti tal-Persunal u tal-
Artikolu 6 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg 
ta’ Aġenti Oħra, li tiddelega s-setgħat 
rilevanti ta’ awtorità li taħtar lid-Direttur 
Eżekuttiv u li tiddefinixxi l-kundizzjonijiet 
skont liema din id-delega ta’ setgħat tista’
tiġi sospiża. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jkun awtorizzat jissottodelega dawk is-
setgħat. Matul il-laqgħa li jmiss tal-Bord 
ta’ Tmexxija, id-Direttur Eżekuttiv 
għandu jirrapporta dwar it-twettiq ta’ 
dawn id-delegi u s-sottodelegi

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kull delega għandha tkun soġġetta għal rendikont ta’ delega.

Emenda 64
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 F'każ ta’ ċirkostanzi eċċezzjonali u
permezz ta’ Deċiżjoni, il- Bord ta' 
Tmexxija jista’ jissospendi 
temporanjament id-delegazzjoni tas-setgħat 
tal-awtorità li taħtar lid-Direttur Eżekuttiv 
u dawk sottodelegati minn tal-aħħar u 
jeżerċitahom huwa stess jew jiddelegahom 

Permezz ta’ deċiżjoni motivata, il-Bord 
tat-Tmexxija jista’ jissospendi 
temporanjament id-delega tas-setgħat tal-
awtorità tal-ħatriet lid-Direttur Eżekuttiv u 
dawk sottodelegati minn tal-aħħar u 
jeżerċitahom huwa stess jew jiddelegahom 
lil wieħed mill-membri tiegħu jew lil 
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lil wieħed mill-membri tiegħu jew lil 
membru tal-persunal tal-Impriża Konġunta
minbarra d-Direttur Eżekuttiv.

membru tal-persunal tal-Impriża Konġunta
ħlief id-Direttur Eżekuttiv.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-sospensjoni jew ir-revoka ta’ delega għandha ssir fi kwalunkwe żmien mingħajr ma l-Bord 
ta’ Tmexxija jkollu jiġġustifika ċirkostanzi eċċezzjonali

Emenda 65
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-
Immunitajiet tal-Unjoni għandu japplika
għall-Impriża Konġunta BBI u l-persunal 
tagħha.

Il-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-
Immunitajiet tal-Unjoni għandu japplika
għall-Bord ta’ Tmexxija u għall-membri 
tal-Impriża Konġunta BBI.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-sospensjoni jew ir-revoka ta’ delega għandha ssir fi kwalunkwe żmien mingħajr ma l-Bord 
ta’ Tmexxija jkollu jiġġustifika ċirkostanzi eċċezzjonali

Emenda 66
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta’ obbligu mhux kuntrattwali, l-
Impriża Konġunta BBI, f’konformità mal-
prinċipji ġenerali komuni għal-liġijiet tal-
Istati Membri, għandha tagħmel tajjeb 
għad-danni kollha kkawżati mill-persunal 

2. Fil-każ ta’ obbligu mhux kuntrattwali, l-
Impriża Konġunta BBI, f’konformità mal-
prinċipji ġenerali komuni għal-liġijiet tal-
Istati Membri, għandha tagħmel tajjeb 
għad-danni kollha kkawżati mill-persunal 
tagħha u l-membri tal-Bord ta’ Tmexxija
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tagħha fil-qadi ta’ dmirijiethom. fil-qadi ta’ dmirijiethom.

Or. fr

Emenda 67
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) f'tilwim relatat mal-kumpens għal 
danni kkawżati mill-persunal tal-Impriża 
Konġunta BBI waqt il-qadi ta’ 
dmirijiethom;

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda raġuni li ma tkunx skont il-liġi komuni għal dan it-tip ta’ tilwima

Emenda 68
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward ta’ kwalunkwe kwistjoni 
oħra mhux koperta minn dan ir-
Regolament jew minn atti oħra tal-liġi tal-
Unjoni, għandha tapplika l-liġi tal-Istat 
fejn tkun tinsab is-sede tal-Impriża 
Konġunta BBI.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda raġuni li ma tkunx skont il-liġi komuni għat-tilwim u għandhom jitħallew 
jiffunzjonaw ir-regoli kuntrattwali
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Emenda 69
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha tagħmel 
evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta 
BBI. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika 
l-konklużjonijiet tagħha, flimkien mal-
osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill sat-
30 ta’ Ġunju 2018.

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha tagħmel 
evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta 
BBI. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika 
l-konklużjonijiet tagħha, flimkien mal-
osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill sat-
30 ta’ Ġunju 2018. L-evalwazzjoni interim 
tal-Impriża Konġunta Industriji b’Bażi 
Bijoloġika għandha tifforma parti minn 
evalwazzjoni interim ta’ Orizzont 2020 u 
tiġi kkumpilata magħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrifletti t-tibdiliet li saru għall-Artikolu 26 tar-Regolament Orizzont 2020, fejn 
l-ITK huma msemmija b’mod ċar li huma parti minn evalwazzjoni interim ta’ Orizzont 2020 u 
suġġetti għaliha.

Emenda 70
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha tagħmel 
evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta 
BBI. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika 
l-konklużjonijiet tagħha, flimkien mal-
osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill sat-

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha tagħmel 
evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta 
BBI. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika 
l-konklużjonijiet tagħha, flimkien mal-
osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill sat-
30 ta’ Ġunju 2018. L-evalwazzjoni interim 
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30 ta’ Ġunju 2018. tal-Impriża Konġunta BBI għandha 
tifforma parti minn evalwazzjoni interim 
ta’ Orizzont 2020 u ppreżentata magħha.

Or. es

Emenda 71
Christian Ehler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-baġit tal-Impriża Konġunta 
Industriji b’Bażi Bijoloġika jista’ jiġi 
soġġett għal reviżjoni matul ir-Reviżjoni 
ta’ Nofs it-Terminu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-eżitu tal-evalwazzjoni interim, u filwaqt li jitqiesu kif mistħoqq il-fatturi l-oħra 
rilevanti kollha, il-possibbiltà għal adattament tal-baġit tal-Industriji b’Bażi Bijoloġika 
għandha tiġi inkluża fl-att bażiku legali tal-Industriji b’Bażi Bijoloġika. Ġeneralment, 
referenzi għal reviżjoni baġitarja possibbli matul ir-reviżjoni ta’ nofs it-terminu għandhom 
ikunu inklużi wkoll fl-atti bażiċi legali tal-IK l-oħra rispettivament.

Emenda 72
Josefa Andrés Barea

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-baġit tal-Impriża Konġunta BBI 
jista’ jkun suġġett għal reviżjoni waqt li 
qed issir l-evalwazzjoni interim.

Or. es
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Emenda 73
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni tista’ tħejji rapport 
annwali dwar il-progress tar-riċerka u l-
iżvilupp tal-Impriża Konġunta BBI.

Or. es

Emenda 74
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rilaxx tal-implimentazzjoni tal-baġit
fir-rigward tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
lill-Impriża Konġunta BBI għandha tkun 
parti mir-rilaxx mogħti mill-Parlament 
Ewropew, fuq rakkomandazzjoni tal-
Kunsill, lill-Kummissjoni skont il-
proċedura stipulata fl-Artikolu 319 tat-
Trattat.

1. Ir-rilaxx tal-implimentazzjoni tal-baġit  
tal-Impriża Konġunta BBI ingħata mill-
Parlament Ewropew, fuq 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill, skont
proċedura simili għal dik prevista fl-
Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u 
skont l-Artikoli 164 sa 166 tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u, 
dak, abbażi tar-rapport ta’ verifika tal-
Qorti Ewropea tal-Awdituri.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-Impriżi Konġunti jkunu sottomessi għal kontrolli ta’ verifika mill-Qrati 
Ewropej tal-Awditjar u għall-istess proċeduri ta’ kwittanza għall-Kummissjoni Ewropea 
b’kontroll baġitarju u kontroll politiku tal-Parlament Ewropew.

Emenda 75
Christian Ehler



AM\1009063MT.doc 39/72 PE522.976v01-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rilaxx tal-implimentazzjoni tal-baġit 
fir-rigward tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
lill-Impriża Konġunta BBI għandha tkun 
parti mir-rilaxx mogħti mill-Parlament 
Ewropew, fuq rakkomandazzjoni tal-
Kunsill, lill-Kummissjoni skont il-
proċedura stipulata fl-Artikolu 319 tat-
Trattat.

1. Ir-rilaxx tal-implimentazzjoni tal-baġit 
fir-rigward tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
lill-Impriża Konġunta BBI għandha
tingħata mill-Parlament Ewropew, fuq 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill, qabel il-
15 ta’ Mejju tas-sena n+2 skont proċedura 
komparabbli ma’ dik deskritta fl-
Artikolu 319 TFUE u l-Artikoli 164-165 
tar-Regolament 996/2012 (UE/ Euratom) 
u provduta mir-regoli Finanzjarji tal-
Impriża Konġunta BBI.

Or. en

Emenda 76
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12a
F’każ ta’ rifjut ta’ kwittanza mill-
Parlament Ewropew, id-Direttur Eżekuttiv 
jippreżenta r-riżenja tiegħu lill-Bord ta’ 
Tmexxija li japprezza, skont iċ-
ċirkostanzi, id-deċiżjoni finali li tittieħed.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għall-kredibilità tal-proċess ta’ kwittanza, huwa mportanti li r-rifjut ta’ kwittanza jkun segwit 
minn konsegwenzi billi jpoġġi f’idejn il-Bord ta’ Tmexxija d-destin tad-Direttur Eżekuttiv. Din 
il-proċedura mhijiex revoka, iżda hija sempliċiment l-obbligu tad-Direttur Eżekuttiv li jerġa 
jpoġġi r-riżenja tiegħu f’idejn il-Bord ta’ Tmexxija li għandu jqis is-segwitu li għandu 
jingħata.
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Emenda 77
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-membri tal-persunal tal-Impriża 
Konġunta, id-Direttur Eżekuttiv u l-
membri tal-Bord ta’ Tmexxija jiżvelaw bla 
dewmien u mingħajr ma r-responsabbiltà 
tagħhom tista’ tiġi ddubitata bħala riżultat 
ta’ din ir-rivelazzjoni, il-frodi li huma 
setgħu kellhom għarfien tagħhom fl-
eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħhom jew 
mandati lill-OLAF. Jekk huma ma 
jissodisfawx dan l-obbligu, huma jiġu 
personalment responsabbli tal-
konsegwenzi tal-frodi li huma kellhom 
għarfien dwaru u li huma ma żvelawx lill-
OLAF.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-ġlieda kontra l-frodi trid tkun prijorità tal-Unjoni. Din is-sistema ta’ rivelazzjoni, li diġà 
qed taħdem mill-inqas fi Stat Membru wieħed, hija strument utli ħafna għal dan il-għan.

Emenda 78
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Membri tal-Bord ta’ Tmexxija, tal-
Kumitat Xjentifiku u d-Direttur Eżekuttiv 
għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni 
tal-pubbliku u jżommu aġġornata 
dikjarazzjoni ta’ attivitajiet professjonali 
sħaħ, ta’ interessi finanzjarji u ta’ 
kunflitti ta’ interessi. Id-dikjarazzjonijiet 
għandhom jinkludu l-informazzjoni li 
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ġejja:
(a) l-okkupazzjoni tal-persuna u s-sħubija 
tiegħu/tagħha f’bordijiet jew kumitati ta’ 
kumpaniji privati, organizzazzjonijiet u 
assoċjazzjonijiet mhux governattivi;
(b) parteċipazzjoni f’kumpaniji jew 
sħubijiet fejn hemm implikazzjonijiet ta’ 
politika pubblika potenzjali jew fejn dik il-
parteċipazzjoni tagħti lill-persuna 
influwenza sinfikanti fuq l-affarijiet;

Or. en

Emenda 79
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Ir-Regolament (UE) Nru … [Regoli għall-
parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni 
f’Orizzont 2020] għandu japplika għall-
azzjonijiet ffinanzjati mill-Impriża 
Konġunta BBI. Skont dak ir-Regolament, 
l-Impriża Konġunta BBI għandha titqies 
bħala korp tal-iffinanzjar u għandha 
tipprovdi appoġġ finanzjarju għal 
azzjonijiet indiretti kif stabbilit fi 
Klawżola 1 tal-Istatuti inklużi fl-Anness.

Għandhom japplikaw ir-Regolament (UE)
Nru [...], [Regoli għall-parteċipazzjoni u d-
disseminazzjoni applikabbli
f’Orizzont 2020] u d-deċiżjonijiet rilevanti 
tal-Kummissjoni relatati mal-
applikazzjoni tiegħu għall-azzjonijiet
indiretti ffinanzjati mill-Impriża Konġunta 
BBI. Skont dak ir-Regolament, l-Impriża 
Konġunta BBI għandha titqies bħala korp 
tal-iffinanzjar u għandha tipprovdi appoġġ 
finanzjarju għal azzjonijiet indiretti kif 
stabbilit fi Klawżola 1 tal-Istatuti inklużi 
fl-Anness.

Or. es

Emenda 80
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-Regolament (UE) Nru … [Regoli għall-
parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni 
f’Orizzont 2020] għandu japplika għall-
azzjonijiet ffinanzjati mill-Impriża 
Konġunta BBI. Skont dak ir-Regolament, 
l-Impriża Konġunta BBI għandha titqies 
bħala korp tal-iffinanzjar u għandha 
tipprovdi appoġġ finanzjarju għal 
azzjonijiet indiretti kif stabbilit fi 
Klawżola 1 tal-Istatuti inklużi fl-Anness.

Ir-Regolament (UE) Nru … [Regoli għall-
parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni 
f’Orizzont 2020] u d-Deċiżjonijiet tal-
Kummissjoni rilevanti għall-
implimentazzjoni tagħha għandhom 
japplikaw għall-azzjonijiet indiretti
ffinanzjati mill-Impriża Konġunta BBI. 
Skont dak ir-Regolament, l-Impriża 
Konġunta BBI għandha titqies bħala korp 
tal-iffinanzjar u għandha tipprovdi appoġġ 
finanzjarju għal azzjonijiet indiretti kif 
stabbilit fi Klawżola 1 tal-Istatuti inklużi 
fl-Anness.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda sservi biex tiċċara li mhux biss ir-Regoli għall-Parteċipazzjoni, imma wkoll atti 
ta’ implimentazzjoni relatati bħar-regoli għat-tressiq, l-evalwazzjoni, l-għażla, l-għoti u l-
proċeduri ta’ reviżjoni japplikaw. Skont l-Artikolu 1(1) tar-Regoli għall-Parteċipazzjoni dawn 
ir-regoli japplikaw biss għal azzjonijiet indiretti.

Emenda 81
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jitqiesu l-ħtiġijiet operattivi 
speċifiċi tal-Impriża Konġunta Industriji 
b’Bażi Bijoloġika, pjanijiet ta’ ħidma tal-
Impriża Konġunta BBI jistgħu jidderogaw 
mir-Regoli għall-Parteċipazzjoni ta’ 
Orizzont 2020 sabiex tiġi faċilitata u 
inkoraġġita l-parteċipazzjoni ta’ tipi 
speċifiċi ta’ parteċipanti, jiġifieri billi tiġi 
llimitata l-allokazzjoni ta’ finanzjament lil 
SMEs, universitajiet, organizzazzjonijiet 
ta’ riċerka mingħajr skop ta’ qligħ, il-
JRC, u organizzazzjonijiet b’interessi 
Ewropej.
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Or. en

Emenda 82
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont il-prinċipji ta’ trasparenza u 
nondiskriminazzjoni kif stabbiliti fl-
Artikolu 60(1) u 128(1) tar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012 u l-
Artikolu 16 ta’ dan ir-Regolament, sejħiet 
għal proposti organizzati mill-Impriża 
Konġunta BBI għandhom jiġu
ppubblikati fuq il-Portal ta’ 
Parteċipazzjoni tal-Orizzont 2020 ibbażat 
fuq l-Internet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Matul in-negozjati trilogi ta’ Orizzont 2020, l-istituzzjonijiet qablu li jippromwovu koerenza 
akbar tal-possibbiltajiet kollha tal-offerti ffinanzjati taħt Orizzont 2020. Għal dan l-għan, il-
Kummissjoni wiegħdet li tippromwovi l-pubblikazzjoni ta’ Sejħiet għal Proposti organizzati 
mill-ITK fuq il-Portal ta’ Parteċipazzjoni ta’ Orizzont 2020. Kollha qablu li jsegwu dan l-
approċċ. Din l-emenda għandha l-għan li tbiddel awtoobbligu f'rekwiżit legali, li 
jiggarantixxi informazzjoni sempliċi u aċċessibbli għall-applikanti.

Emenda 83
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Artikolu 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18a
Il-Kummissjoni għandha tiżgura 
koordinazzjoni kostanti bejn l-attivitajiet 
ta’ Orizzont 2020 u l-attivitajiet tal-



PE522.976v01-00 44/72 AM\1009063MT.doc

MT

Impriża Konġunta BBI billi regolarment 
tidentifika kumplimentarjetajiet u 
sinerġiji possibbli u timplimenta proċess 
ta’ koordinazzjoni formali biex 
tipperfezzjona l-prijoritajiet ta’ riċerka 
koperti minn riċerka kollaborattiva skont 
il-programm qafas u l-attivitajiet koperti 
mill-Impriża Konġunta BBI.

Or. es

Emenda 84
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 1 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) tiżgura l-adozzjoni ta’ Aġenda 
Strateġika għall-Innovazzjoni li hija 
żviluppata bil-kontribut tal-imsieħba 
kollha inkluż is-settur pubbliku, il-
komunità xjentifika, ir-rappreżentanti tal-
Istati Membri u organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili attivi f’dan il-qasam;

Or. en

Emenda 85
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 1 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tistabbilixxi u tiżviluppa kooperazzjoni 
mill-qrib u fit-tul bejn l-Unjoni, l-industrija 
u l-partijiet interessati l-oħra;

(c) tistabbilixxi u tiżviluppa kooperazzjoni 
mill-qrib u fit-tul bejn l-Unjoni, l-
industrija, ċrieki akkademiċi, 
organizzazzjonijiet ta’ riċerka u l-partijiet 
interessati l-oħra, filwaqt li tassigura li l-
parteċipazzjoni hija l-aktar wiesgħa 
possibbli f’termini ġeografiċi u rigward 
in-numru ta’ parteċipanti;
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Or. ro

Emenda 86
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 1 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) tippubblika informazzjoni ta’ proġett, 
inkluż il-valur totali ta’ kull proġett, l-
ismijiet tal-parteċipanti u l-ammont ta’ 
finanzjament tal-Impriża Konġunta BBI 
għal kull parteċipant; 

Or. ro

Emenda 87
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) wara l-aċċettazzjoni ta' dawn l-Istatuti, 
permezz ta' ittra ta' konferma, il-
Konsorzju tal-Industriji b'bażi bijoloġika 
Aisbl (li minn issa 'l quddiem jissejjaħ 
BIC), organizzazzjoni li ma tagħmilx qligħ 
u li twaqqfet taħt il-liġi Belġjana (numru 
tar-reġistrazzjoni:  0521-857-822), bl-
uffiċju permanenti tagħha fi Brussell, il-
Belġju.

(b) wara l-aċċettazzjoni ta’ dawn l-Istatuti, 
permezz ta’ deliberazzjoni tal-korp 
responsabbli mit-tmexxija, il-Konsorzju 
tal-Industriji b’bażi bijoloġika Aisbl (li 
minn issa ’l quddiem jissejjaħ BIC), 
organizzazzjoni li ma tagħmilx qligħ u li 
twaqqfet taħt il-liġi Belġjana (numru tar-
reġistrazzjoni:  0521-857-822), bl-uffiċju 
permanenti tagħha fi Brussell, il-Belġju.

Or. fr

Emenda 88
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sakemm tikkontribwixxi għall-
iffinanzjar imsemmi fi Klawżola 12 biex 
jintlaħqu l-għanijiet tal-Impriża Konġunta 
BBI stabbiliti fl-Artikolu 2 ta’ dan ir-
Regolament u taċċetta l-Istatuti tal-Impriża 
Konġunta BBI, kwalunkwe enitità legali li 
direttament jew indirettament tappoġġja r-
riċerka u l-innovazzjoni fi Stat Membru 
jew f’pajjiż assoċjat mal-Programm Qafas 
Orizzont 2020 tista’ tapplika biex tkun
Membru tal-Impriża Konġunta BBI.

1. Sakemm tikkontribwixxi għall-
iffinanzjar imsemmi fi Klawżola 12 biex 
jintlaħqu l-għanijiet tal-Impriża Konġunta 
BBI stabbiliti fl-Artikolu 2 ta’ dan ir-
Regolament u taċċetta l-Istatuti tal-Impriża 
Konġunta BBI, kwalunkwe enitità legali li 
direttament jew indirettament tappoġġja r-
riċerka u l-innovazzjoni fi Stat Membru 
jew f’pajjiż assoċjat mal-Programm Qafas 
Orizzont 2020 tista’ ssir Membru tal-
Impriża Konġunta BBI.

Or. en

Emenda 89
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord ta' Tmexxija għandu jivvaluta 
l-applikazzjoni u jqis ir-rilevanza u l-
potenzjal tal-valur miżjud tal-applikant 
biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Impriża 
Konġunta BBI. Huwa għandu mbagħad 
jiddeċiedi rigward l-applikazzjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 90
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 3 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord ta' Tmexxija għandu jivvaluta l-
applikazzjoni u jqis ir-rilevanza u l-
potenzjal tal-valur miżjud tal-applikant 
biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Impriża 
Konġunta BBI. Huwa għandu mbagħad 
jiddeċiedi rigward l-applikazzjoni.

3. Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jivvaluta l-
applikazzjoni u jqis ir-rilevanza u l-
potenzjal tal-valur miżjud tal-applikant 
biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Impriża 
Konġunta BBI. Huwa għandu mbagħad 
jiddeċiedi rigward l-applikazzjoni. Regoli 
sabiex jiġu aċċettati membri ġodda 
għandhom ikunu pubbliċi u trasparenti, 
ma joħolqux ostakli mhux dovuti, u 
kwalunkwe ċaħda għandha tiġi 
ġustifikata b’mod ċar bil-miktub u ssir 
disponibbli lill-kandidat u lill-Grupp tar-
Rappreżentanti tal-Istati.

Or. en

Emenda 91
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 3 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord ta' Tmexxija għandu jivvaluta l-
applikazzjoni u jqis ir-rilevanza u l-
potenzjal tal-valur miżjud tal-applikant 
biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Impriża 
Konġunta BBI. Huwa għandu mbagħad 
jiddeċiedi rigward l-applikazzjoni.

3. Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jivvaluta l-
applikazzjoni u jqis ir-rilevanza u l-
potenzjal tal-valur miżjud tal-applikant 
biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Impriża 
Konġunta BBI. Huwa għandu mbagħad 
jiddeċiedi rigward l-applikazzjoni u 
jinnotifika, mingħajr dewmien, id-
deċiżjoni tiegħu lill-Kummissjoni li, f’każ 
ta’ qbil fuq it-talba, għandu dritt li 
joġġezzjona għall-adeżjoni ħlief għal Stat 
Membru tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 92
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord ta' Tmexxija għandu jivvaluta l-
applikazzjoni u jqis ir-rilevanza u l-
potenzjal tal-valur miżjud tal-applikant 
biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Impriża 
Konġunta BBI. Huwa għandu mbagħad 
jiddeċiedi rigward l-applikazzjoni.

3. Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jivvaluta l-
applikazzjoni u jqis ir-rilevanza u l-
potenzjal tal-valur miżjud tal-applikant 
biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Impriża 
Konġunta BBI. Huwa għandu mbagħad 
jiddeċiedi rigward l-applikazzjoni fi żmien 
xahrejn minn meta jirċeviha, u 
jiġġustifika u jippubblika d-deċiżjoni 
tiegħu.

Or. ro

Emenda 93
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord ta' Tmexxija għandu jivvaluta l-
applikazzjoni u jqis ir-rilevanza u l-
potenzjal tal-valur miżjud tal-applikant 
biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Impriża 
Konġunta BBI. Huwa għandu mbagħad 
jiddeċiedi rigward l-applikazzjoni.

3. Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jivvaluta l-
applikazzjoni u jqis ir-rilevanza u l-
potenzjal tal-valur miżjud tal-applikant 
biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Impriża 
Konġunta BBI. Huwa għandu mbagħad 
jiddeċiedi rigward l-applikazzjoni u 
jipprovdi ġustifikazzjoni dovuta f’każ ta’ 
ċaħda.

Or. en

Emenda 94
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 3 - paragrafu 4



AM\1009063MT.doc 49/72 PE522.976v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kwalunkwe membru jista' jtemm l-
isħubija tiegħu fl-Impriża Konġunta BBI. 
It-terminazzjoni għandha ssir effettiva u 
revokabbli sitt xhur wara n-notifika lill-
Membri l-oħra. Minn hemmhekk, l-ex-
Membru għandu jinħeles minn kwalunkwe 
obbligu minbarra dawk approvati jew 
imġarrba mill-Impriża Konġunta BBI qabel 
it-terminazzjoni tas-sħubija.

4. Kwalunkwe membru jista’ jtemm l-
isħubija tiegħu fl-Impriża Konġunta BBI. 
It-terminazzjoni għandha ssir effettiva u 
revokabbli sitt xhur wara n-notifika lill-
Membri l-oħra. Minn hemmhekk, l-ex-
Membru għandu jinħeles minn kwalunkwe 
obbligu minbarra dawk approvati jew 
imġarrba mill-Impriża Konġunta BBI qabel 
it-terminazzjoni tas-sħubija. F’każ ta’ 
rtirar, ikun stabbilit kont bejn il-membru 
li ser jirtira u l-Impriża Konġunta BBI 
biex jilħqu l-obbligi finanzjarji.

Or. fr

Emenda 95
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 3 - paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Is-sħubija tal-Impriża Konġunta BBI ma 
tistax tkun trasferita għal parti terza 
mingħajr ftehim minn qabel mal-Bord ta'
Tmexxija.

5. Is-sħubija tal-Impriża Konġunta BBI ma 
tistax tkun trasferita għal parti terza 
mingħajr ftehim minn qabel mal-Bord ta’
Tmexxija. Dan il-qbil huwa notifikat lill-
Kummissjoni li għandha dritt toġġezzjona.

Or. fr

Emenda 96
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 4 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-Grupp tal-Partijiet Interessati
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Or. en

Emenda 97
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 5 – paragrafu 1 – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- rappreżentant wieħed tal-Grupp tar-
Rappreżentanti tal-Istati

Or. en

Emenda 98
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 5 – paragrafu 1 – inċiż 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- erbgħa mill-Kumitat Xjentifiku, li mill-
inqas wieħed minnhom għandu jkun 
minn organizzazzjoni ta’ soċjetà ċivili;

Or. en

Emenda 99
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għanda żżomm 50 % 
tad-drittijiet tal-vot. Il-vot tal-

1. Kull rappreżentant tal-Bord ta’ 
Tmexxija għandu jkollu vot wieħed. Il-
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Kummissjoni għandu jkun indiviżibbli. Il-
Membri privati għandu jkollhom numru 
ugwali ta' voti. Il-Membri għandhom 
jagħmlu l-aqwa sforz biex jiksbu kunsens. 
Jekk ma jintlaħaqx kunsens, il-Bord ta'
Tmexxija għandu jieħu d-deċiżjonijiet 
tiegħu b’maġġoranza ta’ mill-inqas 75 % 
tal-voti kollha eliġibbli, inklużi l-voti ta’ 
dawk li ma jkunux preżenti.

Membri għandhom jagħmlu l-aqwa sforz 
biex jiksbu kunsens. Jekk ma jintlaħaqx 
kunsens, il-Bord ta’ Tmexxija għandu jieħu 
d-deċiżjonijiet tiegħu b’maġġoranza ta’ 
mill-inqas 75 % tal-voti kollha eliġibbli, 
inklużi l-voti ta’ dawk li ma jkunux 
preżenti.

Or. en

Emenda 100
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-President tal-Grupp tar-Rappreżentanti 
tal-Istati għandu jkollu d-dritt jattendi l-
laqgħat tal-Bord ta' Tmexxija bħala 
osservatur.

Il-President tal-Grupp tar-Rappreżentanti 
tal-Istati għandu jkollu d-dritt jattendi l-
laqgħat tal-Bord ta’ Tmexxija u jieħu parti 
fid-deliberazzjonijiet tiegħu, imma 
mingħajr drittijiet għal vot.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kemm il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati kif ukoll il-Kumitat Xjentifiku huma korpi ta’ 
konsulenza għall-Impriża Konġunta Industriji b’Bażi Bijoloġika skont il-punt 4(2) tal-istatuti. 
Biex iwettqu kif xieraq dan ir-rwol huma għandhom jingħataw id-dritt kemm li jattendu l-
laqgħat tal-Bord ta’ Tmexxija kif ukoll jieħdu sehem fid-deliberazzjonijiet tiegħu meta jkunu 
qed iseħħu. Min jagħti konsulenza jkollu d-dritt li jitkellem.

Emenda 101
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-President tal-Kumitat Xjentifiku 
għandu jkollu d-dritt jattendi l-laqgħat 
tal-Bord ta’ Tmexxija u jieħu parti fid-
deliberazzjonijiet tiegħu, imma mingħajr 
drittijiet għal vot

Or. en

Emenda 102
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-President tal-Kumitat Xjentifiku 
għandu jkollu d-dritt jattendi l-laqgħat 
tal-Bord ta’ Tmexxija u jieħu parti fid-
deliberazzjonijiet tiegħu, imma mingħajr 
drittijiet għal vot

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kemm il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati kif ukoll il-Kumitat Xjentifiku huma korpi ta’ 
konsulenza għall-Impriża Konġunta Industriji b’Bażi Bijoloġika skont il-punt 4(2) tal-istatuti. 
Biex iwettqu kif xieraq dan ir-rwol huma għandhom jingħataw id-dritt kemm li jattendu l-
laqgħat tal-Bord ta’ Tmexxija kif ukoll jieħdu sehem fid-deliberazzjonijiet tiegħu meta jkunu 
qed iseħħu. Min jagħti konsulenza jkollu d-dritt li jitkellem.

Emenda 103
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Bord ta' Tmexxija għandu jadotta r- Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jadotta u 
jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku
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regoli tal-proċedura tiegħu stess. r-regoli tal-proċedura tiegħu stess.

Or. en

Emenda 104
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura 
koordinazzjoni kostanti bejn l-attivitajiet 
ta’ Orizzont 2020 u l-attivitajiet tal-
Impriża Konġunta Industriji b’Bażi 
Bijoloġika billi regolarment tidentifika 
kumplimentarjetajiet u sinerġiji possibbli, 
inklużi dupplikazzjonijiet mixtieqa, u 
timplimenta proċess ta’ koordinazzjoni 
formali biex tadatta l-prijoritajiet ta’ 
riċerka koperti minn riċerka 
kollaborattiva skont il-programm qafas u 
l-attivitajiet koperti mill-Impriża 
Konġunta Industriji b’Bażi Bijoloġika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm ħtieġa urġenti ta’ koordinazzjoni ta’ attivitajiet ta’ riċerka skont il-programm qafas u 
l-attivitajiet imwettqa fl-ITK, inkluż il-ġestjoni ta’ dupplikazzjoni mixtieqa u ta’ sinerġiji u 
kumplimentarjetajiet meħtieġa. Naturalment dan il-kompitu jista’ jitwettaq l-aħjar mill-
Kummissjoni li r-rwol tagħha fl-istruttura tat-tmexxija tal-ITK (50 % tal-voti) għandu 
jipprovdiha b’mezzi suffiċjenti biex tagħmel dan.

Emenda 105
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 7 - paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jaħtar, ikeċċi, jestendi t-terminu tal- (f) jaħtar, jirrevoka, jestendi t-terminu tal-
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uffiċċju, jaġixxi ta' gwida għad-Direttur 
Eżekuttiv lil u jimmonitorja l-prestazzjoni 
tad-Direttur Eżekuttiv;

uffiċċju, jaġixxi ta’ gwida għad-Direttur 
Eżekuttiv lil u jimmonitorja l-prestazzjoni 
tad-Direttur Eżekuttiv;

Or. fr

Emenda 106
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 7 – paragrafu 2 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) japprova s-sejħiet kif ukoll, fejn 
xieraq, ir-regoli relatati għas-
sottomissjoni, l-evalwazzjoni, l-għażla, il-
premjazzjoni u l-proċeduri ta' reviżjoni;

(m) japprova s-sejħiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli għas-sottomissjoni, l-evalwazzjoni, l-għażla, il-premjazzjoni u l-proċeduri ta’ 
reviżjoni ta’ Orizzont 2020 għandhom japplikaw, mutatis mutandis.

Emenda 107
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 7 – paragrafu 2 – punt n

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(n) japprova l-lista ta’ azzjonijiet magħżula 
għall-iffinanzjar;

(n) japprova l-lista ta’ azzjonijiet magħżula 
għall-iffinanzjar fuq il-bażi tal-lista ta’ 
klassifika magħmula minn bord ta’ 
esperti indipendenti bi qbil mal-
Artikolu 37 tar-Regoli għall-
Parteċipazzjoni ta’ Orizzont 2020;

Or. en
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Emenda 108
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 7 – paragrafu 2 – punt oa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(oa) jinforma lill-Grupp tar-
Rappreżentanti tal-Istati u l-Kumitat 
Xjentifiku regolarment dwar il-
kwistjonijiet rilevanti kollha għar-rwol 
konsultattiv tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex iwettqu l-kompitu tagħhom bħala korpi konsultattivi għall-Impriża Konġunta Industriji 
b’Bażi Bijoloġika, il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati u l-Kumitat Xjentifiku għandhom 
jirċievu informazzjoni adegwata dwar il-kwistjonijiet rilevanti kollha.

Emenda 109
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 7 - paragrafu 2 – punt ta (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ta) jaħtar abbażi ta’ offerta pubblika, l-
korp ta’ verifika indipendenti li se jkun 
fdat li jippreżenta l-opinjoni prevista fl-
Artikolu 60(5) tar-Regolament (UE-
Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa l-kompitu tal-korp deliberattiv li japprova l-kontijiet li jinnomina l-korp indipendenti 
ta’ verifika li se jkun fdat li jippreżenta l-opinjoni prevista fl-Artikolu 60(5) tar-Regolament 
(UE-Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Fl-interess tat-
trasparenza, huwa propost li din il-ħatra ssir abbażi ta’ offerta pubblika
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Emenda 110
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar 
mill-Bord ta' Tmexxija minn lista ta’ 
kandidati proposti mill-Kummissjoni, wara 
proċedura ta' għażla miftuħa u trasparenti. 
Il-Kummissjoni għandha tassoċja r-
rappreżentazzjoni mill-Istati Membri l-oħra 
tal-Impriża Konġunta BBI fil-proċedura ta'
għażla kif xieraq.

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar 
mill-Bord ta’ Tmexxija minn lista ta’ 
kandidati proposti mill-Kummissjoni, wara 
proċedura ta’ għażla miftuħa u trasparenti. 
Il-Kummissjoni għandha tassoċja r-
rappreżentazzjoni mill-Istati Membri l-oħra 
tal-Impriża Konġunta BBI fil-proċedura ta’
għażla kif xieraq. Il-Parlament Ewropew 
għandu dritt li joġġezzjona.

Or. fr

Emenda 111
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 8 - paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Id-Direttur Eżekuttiv jista' jitkeċċa biss 
b'deċiżjoni tal-Bord ta' Tmexxija li jaġixxi 
fuq proposta mill-Kummissjoni li 
tassoċċja l-Membri privati bħala xierqa.

6. (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. fr

Emenda 112
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 9 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-Direttur Eżekuttiv għandu b’mod 4. Id-Direttur Eżekuttiv għandu b’mod 
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partikolari jwettaq dawn il-kompiti li ġejjin
b’mod indipendenti:

partikolari jwettaq dawn il-kompiti li 
ġejjin:

Or. fr

Emenda 113
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 9 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jipprepara u jissottometti l-kontijiet 
annwali għall-approvazzjoni lill-Bord ta'
Tmexxija;

(c) jistabbilixxi l-kontijiet annwali biex 
jissottomettihom għall-approvazzjoni lill-
Bord ta’ Tmexxija;

Or. fr

Emenda 114
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 9 – paragrafu 4 – punt ka (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) ifassal rapport annwali dwar il-
progress tal-attivitajiet ta’ riċerka u 
żvilupp f’kooperazzjoni mad-diviżjoni tal-
komunikazzjonijiet tal-Impriża Konġunta 
Industriji b’Bażi Bijoloġika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jirrakkomanda li titqassam aktar informazzjoni li tkun faċilment aċċessibbli dwar il-progress 
u r-rendiment tal-ITK fuq bażi regolari, sabiex l-ITK tkun aktar viżibbli u jinħoloq għarfien 
tal-kisbiet tagħha fost il-pubbliku ġenerali.
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Emenda 115
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 9 - paragrafu 4 – punt ma (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ma) jorganizza s-sejħa għal offerta 
pubblika li abbażi tagħha l-korp ta’ 
verifika indipendenti se jkun fdat li 
jippreżenta l-opinjoni prevista fl-Artikolu 
60(5) tar-Regolament (UE-Euratom) Nru 
966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill;

Or. fr

Emenda 116
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 9 – paragrafu 4 – punt ma (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ma) isegwi kwalunkwe 
rakkomandazzjoni li tirriżulta mill-
evalwazzjoni interim tal-IK Industriji 
b’Bażi Bijoloġika jew kwalunkwe 
valutazzjoni rilevanti oħra tal-attivitajiet 
tal-Impriża Konġunta Industriji b’Bażi 
Bijoloġika fil-ħin;

Or. en

Emenda 117
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 9 – paragrafu 5 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jimmaniġġja s-sejħiet kif mitlub fil-pjan 
ta’ ħidma annwali u l-amminstrazzjoni tal-
ftehimiet jew id-deċiżjonijiet, inkluż il-
kordinazzjoni tagħhom;

(b) jimmaniġġja s-sejħiet, inkluża l-
evalwazzjoni minn bord ta’ esperti 
indipendenti, kif mitlub fil-pjan ta’ ħidma 
annwali u l-amminstrazzjoni tal-ftehimiet 
jew id-deċiżjonijiet, inkluż il-
koordinazzjoni tagħhom;

Or. en

Emenda 118
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 9 – paragrafu 5 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jissorvelja sistema ta’ informazzjoni 
u promozzjoni għal parteċipazzjoni 
wiesgħa fl-attivitajiet tal-IK, jiġifieri s-
Sejħiet għal proposti, inkluża rabta mas-
sistema NCP

Or. en

Emenda 119
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jkun 
magħmul minn mhux iktar minn għaxar 
membri. Huwa għandu jaħtar president 
minn fost il-membri tiegħu.

1. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jkun 
magħmul minn 28 membru, wieħed minn
kull Stat Membru, maħtura għal perijodu 
li jiġġedded ta’ sentejn, b’konformità mal-
prinċipju tal-ugwaljanza minqux fl-
Artikolu 16 tal-Programm Qafas Orizzont 
2020 Il-Kumitat Xjentifiku għandu jaħtar 
president minn fost il-membri tiegħu.
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Or. ro

Emenda 120
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jkun 
magħmul minn mhux iktar minn għaxar 
membri. Huwa għandu jaħtar president 
minn fost il-membri tiegħu.

1. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jkun 
magħmul minn mhux iktar minn għaxar 
membri. Huwa għandu jaħtar president 
minn fost il-membri tiegħu u erba’ 
rappreżentanti għall-Bord ta’ Tmexxija li 
mill-inqas wieħed minnhom tal-anqas 
għandu jkun minn organizzazzjoni ta’ 
soċjetà ċivili.

Or. en

Emenda 121
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-membri għandhom jirriflettu 
rappreżentazzjoni bbilanċjata ta' esperti 
rikonoxxuti mad-dinja kollha mill-
akkademja, l-industrija, intrapriżi żgħar u 
medji, organizzazzjonijiet non-governattivi 
u korpi regolatorji. Kollettivament, il-
membri tal-Kumitat Xjentifiku għandu 
jkollhom il-kompetenzi xjentifiċi u l-
esperjenza meħtieġa li jkopru d-dominju 
tekniku meħtieġ biex jagħmlu 
rakkomandazzjonijiet strateġiċi bbażati fuq 
ix-xjenza lill-Impriża Konġunta BBI.

2. Il-membri għandhom jirriflettu 
rappreżentazzjoni bbilanċjata ta’ esperti 
rikonoxxuti mad-dinja kollha mill-
akkademja, l-industrija, intrapriżi żgħar u 
medji, organizzazzjonijiet non-governattivi 
u korpi regolatorji. Kollettivament, il-
membri tal-Kumitat Xjentifiku għandu 
jkollhom il-kompetenzi xjentifiċi u l-
esperjenza meħtieġa li jkopru d-dominju 
tekniku meħtieġ biex jagħmlu 
rakkomandazzjonijiet strateġiċi bbażati fuq 
ix-xjenza lill-Impriża Konġunta BBI. Il-
kompożizzjoni tiegħu għandha tkun tali li 
jkun hemm ugwaljanza bejn is-sessi 
b’konformità mal-Artikolu 16 tal-
Programm Qafas Orizzont 2020.
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Or. en

Emenda 122
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-membri għandhom jirriflettu 
rappreżentazzjoni bbilanċjata ta' esperti 
rikonoxxuti mad-dinja kollha mill-
akkademja, l-industrija, intrapriżi żgħar u 
medji, organizzazzjonijiet non-governattivi 
u korpi regolatorji. Kollettivament, il-
membri tal-Kumitat Xjentifiku għandu 
jkollhom il-kompetenzi xjentifiċi u l-
esperjenza meħtieġa li jkopru d-dominju 
tekniku meħtieġ biex jagħmlu 
rakkomandazzjonijiet strateġiċi bbażati fuq 
ix-xjenza lill-Impriża Konġunta BBI.

2. Il-membri għandhom jirriflettu 
rappreżentazzjoni bbilanċjata ta’ esperti 
rikonoxxuti mad-dinja kollha mill-
akkademja, organizzazzjoni ta’ riċerka, 
intrapriżi żgħar u medji, 
organizzazzjonijiet non-governattivi, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u 
korpi regolatorji. Kollettivament, il-
membri tal-Kumitat Xjentifiku għandu 
jkollhom il-kompetenzi xjentifiċi u l-
esperjenza meħtieġa li jkopru d-dominju 
tekniku meħtieġ biex jagħmlu 
rakkomandazzjonijiet strateġiċi bbażati fuq 
ix-xjenza lill-Impriża Konġunta BBI.

Or. en

Emenda 123
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord ta' Tmexxija għandu 
jistabbilixxi l-kriterji speċifiċi u l-proċess 
tal-għażla għall-kompożizzjoni tal-Kumitat 
Xjentifiku u għandu jaħtar il-membri 
tiegħu. Il-Bord ta' Tmexxija għandu jqis 
il-kandidati potenzjali proposti mill-Grupp 
tar-Rappreżentanti tal-Istati tal-BBI.

3. Il-Bord ta’Tmexxija għandu jistabbilixxi 
l-kriterji speċifiċi u l-proċess tal-għażla 
għall-kompożizzjoni tal-Kumitat 
Xjentifiku u għandu jaħtar il-membri 
tiegħu mill-kandidati potenzjali proposti 
mill-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati tal-
BBI.
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Or. en

Emenda 124
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 10 – paragrafu 4 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) joffri konsulenza dwar il-prijoritajiet 
tal-Aġenda Strateġika għar-Riċerka

Or. en

Emenda 125
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 10 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) joffri konsulenza dwar il-prijoritajiet 
xjentifiċi li għandhom ikunu indirizzati fil-
pjani ta’ ħidma annwali;

(a) joffri konsulenza dwar il-prijoritajiet 
xjentifiċi li għandhom ikunu indirizzati fil-
pjani ta’ ħidma annwali, inklużi l-abbozzi 
tat-testi tas-sejħiet;

Or. en

Emenda 126
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jiltaqa’ 
mill-inqas darba f’sena. Il-laqgħat 
għandhom jissejħu mill-president tiegħu.

5. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jiltaqa’ 
mill-inqas darbtejn f’sena. Il-laqgħat 
għandhom jissejħu mill-president tiegħu.
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Or. en

Emenda 127
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jiltaqa’ 
mill-inqas darba f’sena. Il-laqgħat 
għandhom jissejħu mill-president tiegħu.

5. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jiltaqa’ 
mill-inqas darbtejn f’sena. Il-laqgħat 
għandhom jissejħu mill-president tiegħu.

Or. en

Emenda 128
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 10 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jirċievi 
informazzjoni fuq bażi regolari, b’mod 
partikolari dwar il-parteċipazzjoni 
f’azzjonijiet indiretti ffinanzjati mill-IK 
BBI, dwar l-eżitu ta’ kull sejħa u 
implimentazzjoni ta’ proġett, dwar is-
sinerġiji ma’ programmi rilevanti oħra 
tal-Unjoni, dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit 
tal-IK BBI  u dwar id-disseminazzjoni u l-
isfruttar tar-riżultati ta’ riċerka.

Or. en

Emenda 129
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 10 – paragrafu 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jadotta r-
regoli ta’ proċedura tiegħu.

7. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jadotta u 
jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku
r-regoli ta’ proċedura tiegħu.

Or. en

Emenda 130
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati 
għandu jiltaqa’ mill-inqas darba fis-sena. 
Il-laqgħat għandhom jissejħu mill-
president tiegħu. Id-Direttur Eżekuttiv u l-
president tal-Bord ta' Tmexxija u/jew ir-
rappreżentanti tagħhom għandhom jattendu 
l-laqgħat.

2. Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati 
għandu jiltaqa’ mill-inqas darbtejn f’sena. 
Il-laqgħat għandhom jissejħu mill-
president tiegħu. Id-Direttur Eżekuttiv u l-
president tal-Bord ta’ Tmexxija u/jew ir-
rappreżentanti tagħhom għandhom jattendu 
l-laqgħat.

Or. en

Emenda 131
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati 
għandu jiltaqa’ mill-inqas darba fis-sena. 
Il-laqgħat għandhom jissejħu mill-
president tiegħu. Id-Direttur Eżekuttiv u l-
president tal-Bord ta' Tmexxija u/jew ir-
rappreżentanti tagħhom għandhom jattendu 
l-laqgħat.

2. Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati 
għandu jiltaqa’ mill-inqas darbtejn f’sena. 
Il-laqgħat għandhom jissejħu mill-
president tiegħu. Id-Direttur Eżekuttiv u l-
president tal-Bord ta’ Tmexxija u/jew ir-
rappreżentanti tagħhom għandhom jattendu 
l-laqgħat.

Or. en
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Emenda 132
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 11 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) rabtiet mal-Programm Qafas Orizzont 
2020;

(c) il-konformità mal-Programm Qafas 
Orizzont 2020;

Or. en

Emenda 133
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 11 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) pjanijiet ta’ ħidma annwali; (d) pjanijiet ta’ ħidma annwali, inklużi l-
abbozzi tat-testi tas-sejħiet;

Or. en

Emenda 134
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 11 – paragrafu 3 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) ir-rakkomandabilità tal-inklużjoni ta’ 
prijorità ta’ riċerka partikolari koperta 
mill-Impriża Konġunta BBI f’sejħiet 
regolari fil-Programm Qafas 
Orizzont 2020 sabiex jiġu żviluppati 
sinerġiji ġodda ma’ attivitajiet ta’ riċerka 
u innovazzjoni ta’ importanza strateġika;
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Or. en

Emenda 135
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 11 – paragrafu 5 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati 
għandu jirċievi informazzjoni fuq bażi 
regolari, b’mod partikolari dwar il-
parteċipazzjoni f’azzjonijiet indiretti 
ffinanzjati mill-Impriża Konġunta 
Industriji b’Bażi Bijoloġika, dwar l-eżitu 
ta’ kull sejħa u implimentazzjoni ta’ 
proġett, dwar is-sinerġiji ma’ programmi 
rilevanti oħra tal-Unjoni, dwar l-
eżekuzzjoni tal-baġit tal-Industriji b’Bażi 
Bikoloġika u dwar id-disseminazzjoni u l-
isfruttar tar-riżultati ta’ riċerka.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex iwettaq il-kompitu tiegħu bħala korp konsultattiv għall-Impriża Konġunta Industriji 
b’Bażi Bijoloġika, il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati għandu jirċievi informazzjoni 
adegwata dwar il-kwistjonijiet rilevanti kollha.

Emenda 136
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 11 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati
għandu jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu 
stess.

6. Il-Grupp tar-Rappreżentanti għandu 
jadotta u jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku r-regoli ta’ proċedura tiegħu 
stess.

Or. en
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Emenda 137
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 13 - paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk xi membru tal-Impriża Konġunta 
ECSEL jonqos mill-impenji tiegħu fir-
rigward tal-kontribuzzjoni finanzjarja 
miftehma, id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jieħu nota ta’ dan bil-miktub u 
jistabbilixxi perjodu raġonevoli li fih 
għandu jiġi rrimedjat tali nuqqas. Jekk 
dan in-nuqqas ma jiġix irrimedjat f’dan 
il-perjodu, id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jlaqqa’ lill-Bord ta’ Tmexxija biex 
jiddeċiedi jekk għandhiex tiġi rrevokata s-
sħubija tal-membru li qed jonqos jew jekk 
xi miżuri oħra għandhomx jittieħdu 
sakemm jintlaħqu l-obbligi. Kull membru 
li jonqos milli jikkonforma mal-obbligi 
tiegħu jista’ jkun sospiż mid-dritt tiegħu 
tal-vot mill-Bord ta’ Tmexxija, inizjalment 
u wara li jkunu nstema u li l-proċedura 
ta’ regolarizzazzjoni tkun ġiet proposta. 

Or. fr

Emenda 138
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Impriża Konġunta BBI għandha 
tirrapporta annwalment lill-Kummissjoni
skont l-Artikolu 60(5) tar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012.

3. L-Impriża Konġunta BBI għandha 
tirrapporta annwalment lill-Kummissjoni u 
lill-awtoritajiet baġitarji.

Fi żmien xahrejn wara t-tmiem ta’ kull 
sena fiskali, id-Direttur Eżekuttiv għandu 
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jissottometti l-kontijiet annwali u l-karta 
tal-bilanċ tas-sena preċedenti lill-Qorti 
tal-Awdituri. Il-Qorti tal-Awdituri tista’ 
twettaq spezzjonijiet, inkluż kontrolli fuq 
il-post.

Or. en

Emenda 139
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 16 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta BBI 
għandhom jiġu eżaminati minn korp
indipendenti ta’ verifika kif stipulat fl-
Artikolu 60(5) tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012.

4. Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta BBI 
għandhom jiġu eżaminati mill-Qorti tal-
Awdituri fil-qafas tal-proċedura tal-
kwittanza. Fil-ħidma tagħha, il-Qorti 
tieħu inkonsiderazzjoni dawk tal-korp
indipendenti ta’ verifika li se jkun fdat l-
inkarigu li jippreżenta l-opinjoni prevista 
fl-Artikolu 60(5) tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill;

Or. fr

Emenda 140
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 16 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta BBI 
għandhom jiġu eżaminati minn korp 
indipendenti ta’ verifika kif stipulat fl-
Artikolu 60(5) tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012.

4. Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta BBI 
għandhom jiġu eżaminati mill-Qorti tal-
Awdituri skont l-Artikolu 287 tat-Trattat.

Or. en
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Emenda 141
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 16 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta BBI 
għandhom jiġu eżaminati minn korp 
indipendenti ta’ verifika kif stipulat fl-
Artikolu 60(5) tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012.

4. Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta BBI 
għandhom jiġu eżaminati mill-Qorti tal-
Awdituri.

Or. en

Emenda 142
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 16 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta BBI ma 
għandhomx ikunu soġġetti għal eżami 
mill-Qorti tal-Awdituri.

imħassar

Or. en

Emenda 143
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 16 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta BBI ma 
għandhomx ikunu soġġetti għal eżami 
mill-Qorti tal-Awdituri.

imħassar
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Or. en

Emenda 144
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 16 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta BBI ma 
għandhomx ikunu soġġetti għal eżami 
mill-Qorti tal-Awdituri.

imħassar

Or. fr

Emenda 145
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 16 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Qorti tal-Awdituri għandha tħejji 
Rapport Annwali Speċifiku dwar l-
Impriża Konġunta Industriji b’Bażi 
Bijoloġika.

Or. en

Emenda 146
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord ta' Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta BBI jista’ jadotta regoli għall-
prevenzjoni u l-kontroll ta’ kunflitti ta’ 

2. Il-Bord ta’ Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta BBI għandu jadotta regoli għall-
prevenzjoni u l-kontroll ta’ kunflitti ta’ 
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interess fir-rigward tal-Membri, il-korpi u 
l-persunal. F’dawk ir-regoli, għandu jsir 
provvediment biex jiġi evitat kwalunkwe 
kunflitt ta’ interess għar-rappreżentanti tal-
Membri li jservu fil-Bord ta' Tmexxija.

interess fir-rigward tal-Membri, il-korpi u 
l-persunal. F’dawk ir-regoli, għandu jsir 
provvediment biex jiġi evitat kwalunkwe 
kunflitt ta’ interess għar-rappreżentanti tal-
Membri li jservu fil-Bord ta’ Tmexxija.

Or. en

Emenda 147
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 19 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord ta' Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta BBI jista’ jadotta regoli għall-
prevenzjoni u l-kontroll ta’ kunflitti ta’ 
interess fir-rigward tal-Membri, il-korpi u 
l-persunal. F’dawk ir-regoli, għandu jsir 
provvediment biex jiġi evitat kwalunkwe 
kunflitt ta’ interess għar-rappreżentanti tal-
Membri li jservu fil-Bord ta' Tmexxija.

2. Il-Bord ta’ Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta BBI  jadotta regoli għall-
prevenzjoni u l-kontroll ta’ kunflitti ta’ 
interess fir-rigward tal-Membri, il-korpi u 
l-persunal. F’dawk ir-regoli, għandu jsir 
provvediment biex jiġi evitat kwalunkwe 
kunflitt ta’ interess għar-rappreżentanti tal-
Membri li jservu fil-Bord ta’ Tmexxija.

Or. fr

Emenda 148
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-proċess ta’ stralċ tal-Impriża 
Konġunta BBI għandu jibda fi tmiem il-
perjodu definit fl-Artikolu 1 ta’ dan ir-
Regolament.

1. Il-proċess ta’ stralċ tal-Impriża 
Konġunta BBI għandu jibda fi tmiem il-
perjodu definit fl-Artikolu 1 ta’ dan ir-
Regolament jew jekk l-impriża konġunta 
ma turix li qiegħda tissodisfa l-objettivi 
tagħha;

Or. en
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Emenda 149
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 20 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-Impriża Konġunta BBI tkun 
għaddejja mill-proċess ta’ stralċ, l-assi 
tagħha għandhom jintużaw biex ikopru l-
obbligi tagħha u n-nefqa relatata mal-
proċess ta’ stralċ. Kwalunkwe eċċess 
għandu jitqassam fost il-Membri fiż-żmien 
tal-proċess ta’ stralċ b'mod proporzjonali 
mal-kontribuzzjoni finanzjarja tagħhom 
lill-Impriża Konġunta BBI. Kwalunkwe 
eċċess bħal dan imqassam lill-Unjoni 
għandu jiġi ritornat lill-baġit tal-Unjoni.

4. Meta l-Impriża Konġunta BBI tkun 
għaddejja mill-proċess ta’ stralċ, l-assi 
tagħha għandhom jintużaw biex ikopru l-
obbligi tagħha u n-nefqa relatata mal-
proċess ta’ stralċ. Kwalunkwe eċċess 
għandu jitqassam fost il-Membri fiż-żmien 
tal-proċess ta’ stralċ b’mod proporzjonali 
mal-kontribuzzjoni finanzjarja tagħhom 
lill-Impriża Konġunta BBI. Kwalunkwe 
eċċess bħal dan imqassam lill-Unjoni 
għandu jiġi ritornat lill-Programm 
Speċifiku li jimplimenta l-Programm 
Qafas Orizzont 2020 fi ħdan il-baġit tal-
Unjoni.

Or. fr


