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Emenda 33
Jean-Pierre Audy

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

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

1. Jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni 
kif emendata;

Or. fr

Emenda 34
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 
sustanzjali;

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

Or. fr

Emenda 35
Jerzy Buzek

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew tat-3 ta’ Frar 2009 dwar 
Aġenda għal Ġejjieni Sostenibbli għall-
Avjazzjoni Ġenerali u Kummerċjali6a 

tistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-
appoġġ għar-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni ajrunawtiċi, b’mod 
partikolari mill-SMEs li jiżviluppaw u 
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jibnu inġenji tal-ajru għall-avjazzjoni 
ġenerali u kummerċjali;
__________________
6a ĠU C 67 E, 18.3.2010, p.5

Or. en

Emenda 36
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Skont id-Deċiżjoni (UE) Nru .../2013 
tal-Kunsill ta’... 2013 li tistabbilixxi l-
Programm Speċifiku li jimplimenta 
Orizzont 2020 (2014-2020)8 għandu 
jingħata iktar sostenn għal impriżi konġunti 
stabbiliti taħt id-Deċiżjoni 
Nru 1982/2006/KE skont il-kundizzjonijiet 
speċifikati fid-Deċiżjoni (UE) Nru .../2013.

(5) Skont ir-Regolament (UE) Nru .../2013 
[il-Programm Qafas Orizzont 2020] u d-
Deċiżjoni (UE) Nru .../2013 tal-Kunsill 
ta’... 2013 li tistabbilixxi l-Programm 
Speċifiku li jimplimenta Orizzont 2020
(2014-2020)8 għandu jingħata iktar sostenn 
għal impriżi konġunti stabbiliti taħt id-
Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE skont il-
kundizzjonijiet speċifikati fid-Deċiżjoni
(UE) Nru .../2013.

__________________ __________________
8 ĠU … [H2020 SP] 8 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 37
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Skont id-Deċiżjoni (UE) Nru .../2013 
tal-Kunsill ta’... 2013 li tistabbilixxi l-
Programm Speċifiku li jimplimenta 
Orizzont 2020 (2014-2020)8 għandu
jingħata iktar sostenn għal impriżi konġunti 
stabbiliti taħt id-Deċiżjoni 
Nru 1982/2006/KE skont il-kundizzjonijiet 
speċifikati fid-Deċiżjoni (UE) Nru .../2013.

(5) Skont id-Deċiżjoni (UE) Nru .../2013 
tal-Kunsill ta’... 2013 li tistabbilixxi l-
Programm Speċifiku li jimplimenta 
Orizzont 2020 (2014-2020)8 jista’ jingħata 
iktar sostenn għal impriżi konġunti 
stabbiliti taħt id-Deċiżjoni 
Nru 1982/2006/KE skont il-kundizzjonijiet 
speċifikati fid-Deċiżjoni (UE) Nru .../2013.

__________________ __________________
8 ĠU … [H2020 SP] 8 ĠU … [H2020 SP]

Or. en

Emenda 38
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Impriża Konġunta Clean Sky 
stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 
71/2008 tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 
2007 li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta 
Clean Sky9 tkun qed tissodisfa l-għanijiet 
tagħha li jistimulaw riċerka ġdida fi ħdan 
il-qafas ta’ sħubija pubblika-privata li 
jippermetti l-kooperazzjoni li tkun tista’ 
sseħħ fost il-partijiet interessati tal-
ajrunawtika Ewropej. L-intrapriżi żgħar u 
ta’ daqs medju (SMEs) għandhom sehem
estensiv f’Clean Sky, b’madwar 40% tal-
baġit għal sejħiet għall-proposti allokati 
lilhom. L-evalwazzjoni interim10 tal-
Impriża Konġunta Clean Sky uriet li l-
Impriża Konġunta qed jirnexxielha 
tistimula l-iżviluppi lejn miri ambjentali.
Barra minn hekk, Clean Sky irnexxielu 
jattira parteċipazzjoni estensiva u mifruxa 
mill-industriji ewlenin kollha tal-UE, 
inkluż numru kbir ta’ SMEs. Dan wassal 

(6) L-Impriża Konġunta Clean Sky 
stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 
71/2008 tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 
2007 li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta
“Clean Sky”9 tkun qed tissodisfa l-
għanijiet tagħha li jistimulaw riċerka ġdida 
fi ħdan il-qafas ta’ sħubija pubblika-privata 
li jippermetti l-kooperazzjoni li tkun tista’ 
sseħħ fost il-partijiet interessati tal-
ajrunawtika Ewropej. L-intrapriżi żgħar u 
ta’ daqs medju (SMEs) għandhom sehem
moderat f’Clean Sky, b’madwar 40 % tal-
baġit għal sejħiet għall-proposti allokati 
lilhom. L-evalwazzjoni interim10 tal-
Impriża Konġunta Clean Sky uriet li l-
Impriża Konġunta qed jirnexxielha 
tistimula l-iżviluppi lejn miri ambjentali.
Dan wassal għal kollaborazzjonijiet ġodda 
u għall-parteċipazzjoni ta’ 
organizzazzjonijiet ġodda. Iż-żona ta’ 
riċerka tiegħu għalhekk għandha tkompli 
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għal kollaborazzjonijiet ġodda u għall-
parteċipazzjoni ta’ organizzazzjonijiet 
ġodda. Iż-żona ta’ riċerka tiegħu għalhekk 
għandha tkompli tiġi appoġġata sabiex 
jintlaħqu l-għanijiet tagħha kif iddijarati fl-
Artikolu 2 ta’ dan ir-Regolament.

tiġi appoġġata sabiex jintlaħqu l-għanijiet 
tagħha kif iddikjarati fl-Artikolu 2 ta’ dan 
ir-Regolament.

__________________ __________________
9 ĠU L 30 4.2.2008, p.1-20 9 ĠU L 30 4.2.2008, p.1-20
10 SEC/2011/1072 finali 10 SEC/2011/1072 finali

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-parti l-kbira tal-allokazzjoni baġitarja saret permezz ta’ sejħiet għall-proposti, il-
parteċipazzjoni f’termini assoluti kienet baxxa.

Emenda 39
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-appoġġ kontinwu għall-programm ta'
riċerka Clean Sky għandu wkoll iqis l-
esperjenza miksuba mit-tħaddim tal-
Impriża Konġunta Clean Sky inklużi r-
riżultati tal-evalwazzjoni interim tagħha u 
r-rakkomandazzjonijiet tal-partijiet 
interessati11. Għandu jkun implimentat bl-
użu ta’ struttura aktar adattata u regoli 
sabiex titjieb l-effiċjenza u biex tiġi żgurata 
s-simplifikazzjoni. Għal dan l-għan, l-
Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha 
tadotta regoli finanzjarji speċifiċi għall-
ħtiġijiet tagħha skont l-Artikolu 209 tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 
ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji 
applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Unjoni12.

(7) L-appoġġ kontinwu għall-programm ta’
riċerka Clean Sky għandu wkoll iqis l-
esperjenza miksuba mit-tħaddim tal-
Impriża Konġunta Clean Sky inklużi r-
riżultati tal-evalwazzjoni interim tagħha u 
r-rakkomandazzjonijiet tal-partijiet 
interessati11. Għandu jkun implimentat
b’mod miftuħ u trasparenti, bl-użu ta’ 
struttura aktar adattata u regoli sabiex
titjieb l-effiċjenza u biex tiġi żgurata s-
simplifikazzjoni. Għal dan l-għan, l-
Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha 
tadotta regoli finanzjarji speċifiċi għall-
ħtiġijiet tagħha skont l-Artikolu 209 tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 
ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji 
applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Unjoni12.
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__________________ __________________
11

http://www.cleansky.eu/sites/default/files/n
ews/csjuconsultationreview_final.pdf

11

http://www.cleansky.eu/sites/default/files/n
ews/csjuconsultationreview_final.pdf

12 ĠU L 298, 26.10.2012, p.1. 12 ĠU L 298, 26.10.2012, p.1.

Or. en

Emenda 40
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex tilħaq l-għanijiet tagħha, l-
Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha 
tipprovdi appoġġ finanzjarju, 
prinċipalment fil-forma ta’ għotjiet lill-
membri u għotjiet lill-parteċipanti wara 
sejħiet miftuħa u kompetittivi għal 
proposti.

(9) Sabiex tilħaq l-għanijiet tagħha, l-
Impriża Konġunta Clean Sky 2 għandha 
tipprovdi appoġġ finanzjarju, 
prinċipalment fil-forma ta’ għotjiet lill-
membri u lill-parteċipanti, wara sejħiet 
miftuħa u kompetittivi għal proposti.

Or. en

Emenda 41
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-kontribuzzjonijiet tagħhom
għandhom jirreferu wkoll għal attivitajiet 
addizzjonali li jridu jidħlu għalihom il-
membri privati kif speċifikat fi pjan 
annwali tal-attivitajiet addizzjonali; sabiex 
tinkiseb stampa ġenerali tajba tal-effett ta’ 
ingranaġġ, dawk l-attivitajiet addizzjonali 

(11) Il-kontribuzzjonijiet tagħhom li
jirreferu għal attivitajiet addizzjonali li 
jridu jidħlu għalihom il-membri privati kif 
speċifikat fi pjan annwali tal-attivitajiet 
addizzjonali għandhom jiġu kkwantifikati,
iżda ma għandhomx jitqiesu bħala parti 
mill-kontribuzzjonijiet tal-Inizjattiva 
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għandhom jippreżentaw kontribuzzjonijiet 
usa’ tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta 
Clean Sky.

Teknoloġika Konġunta Clean Sky.

Or. en

Emenda 42
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-parteċipazzjoni f’azzjonijiet indiretti 
ffinanzjati mill-Impriża Konġunta Clean 
Sky 2 għandha tikkonforma mar-
Regolament (UE) Nru.../2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-... 
2013 li jistabbilixxi r-regoli għall-
parteċipazzjoni u t-tixrid f'Orizzont 2020 u 
fil-Programm ta' Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020)13.

(12) Il-parteċipazzjoni f’azzjonijiet indiretti 
ffinanzjati mill-Impriża Konġunta Clean 
Sky 2 għandha tikkonforma mar-
Regolament (UE) Nru.../2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-... 
2013 li jistabbilixxi r-regoli għall-
parteċipazzjoni u t-tixrid f'Orizzont 2020 u 
fil-Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020)13. L-istruttura 
tal-kuntratt ma għandhiex tkun differenti 
minn dik f’Orizzont 2020 u livelli ta’ 
kuntratt addizzjonali li joħolqu r-riskju li 
jitfgħu piż amministrattiv żejjed fuq il-
parteċipanti għandhom jiġu evitati.

__________________ __________________
13 ĠU … [H2020 RfP] 13 ĠU … [H2020 RfP]

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parteċipanti jipperċepixxu li Clean Sky ivvinta struttura bi tliet livelli ta’ kuntratti, minflok 
iż-żewġ livelli li s-soltu kienu jintużaw f’FP7.

Emenda 43
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni għandha tiġi ġestita skont il-
prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba u 
mar-regoli dwar ġestjoni indiretta stabbiliti
fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 
966/2012 u r-Regolament ta’ delega tal-
Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-29 
ta’ Ottubru 201214 dwar ir-regoli tal-
applikazzjoni tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/201214.

(13) Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni għandha tiġi ġestita skont il-
prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba u 
mar-regoli dwar ġestjoni indiretta stabbiliti
fl-Artikolu 60, il-paragrafi 1 sa 4 tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
u r-Regolament ta’ delega tal-Kummissjoni
(UE) Nru 1268/2012 tad-29 ta’ Ottubru
2012 dwar ir-regoli tal-applikazzjoni tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 
966/201214.

__________________ __________________
14 ĠU L 362 31.12.2012, p.1 14 ĠU L 362 31.12.2012, p.1

Or. en

Emenda 44
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-awditur intern tal-Kummissjoni 
għandu jeżerċita l-istess setgħat fuq l-
Impriża Konġunta Clean Sky 2 bħal dawk 
eżerċitati fir-rigward tal-Kummissjoni.

(16) L-awditur intern tal-Kummissjoni 
għandu jeżerċita l-istess setgħat fuq l-
Impriża Konġunta Clean Sky 2 bħal dawk 
eżerċitati fir-rigward tal-Kummissjoni. L-
istess japplika għall-Qorti Ewropea tal-
Awdituri u għall-Parlament Ewropew.

Or. fr

Emenda 45
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(17) Skont l-Artikolu 287(1) tat-Trattat, l-
istrument kostitwenti ta’ korpi, uffiċċji 
jew aġenziji stabbiliti mill-Unjoni jista’ 
jipprekludi l-eżami tal-kontijiet tad-dħul u 
tan-nefqa kollha ta' dawk il-korpi, l-
uffiċċji jew l-aġenziji mill-Qorti tal-
Awdituri. Skont l-Artikolu 60(5) ta’
Regolament (UE, Euratom) Nru 
966/2012, il-kontijiet ta’ korpi mwaqqfin 
taħt l-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 għandhom jiġu 
eżaminati minn korp tal-awditi 
indipendenti li għandu jagħti opinjoni, 
fost l-oħrajn, dwar l-affidabbiltà 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 Clean Sky 2 ma għandhomx 
ikunu suġġetti għal eżami mill-Qorti tal-
Awdituri.

imħassar

Or. en

Emenda 46
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Skont l-Artikolu 287(1) tat-Trattat, l-
istrument kostitwenti ta’ korpi, uffiċċji 
jew aġenziji stabbiliti mill-Unjoni jista’ 
jipprekludi l-eżami tal-kontijiet tad-dħul u 
tan-nefqa kollha ta' dawk il-korpi, l-
uffiċċji jew l-aġenziji mill-Qorti tal-
Awdituri. Skont l-Artikolu 60(5) ta’ 
Regolament (UE, Euratom) Nru 
966/2012, il-kontijiet ta’ korpi mwaqqfin 
taħt l-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 għandhom jiġu 
eżaminati minn korp tal-awditi 
indipendenti li għandu jagħti opinjoni,
fost l-oħrajn, dwar l-affidabbiltà tal-
kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-

(17) Skont l-Artikolu 287 TFUE, il-korpi, 
l-uffiċċji jew l-aġenziji stabbiliti mill-
Unjoni għandhom jiġu eżaminati mill-
Qorti tal-Awdituri li għandha tagħti
opinjoni dwar l-affidabbiltà 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 Clean Sky 2 ma 
għandhomx ikunu suġġetti għal eżami mill-
Qorti tal-Awdituri.
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tranżazzjonijiet sottostanti. L-evitar tad-
duplikazzjoni tal-eżami tal-kontijiet 
jiġġustifika li l-kontijiet tal-Impriża 
Konġunta Clean Sky 2 ma għandhomx 
ikunu suġġetti għal eżami mill-Qorti tal-
Awdituri.

Or. ro

Emenda 47
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Skont l-Artikolu 287(1) tat-Trattat, l-
istrument kostitwenti ta’ korpi, uffiċċji jew 
aġenziji stabbiliti mill-Unjoni jista’ 
jipprekludi l-eżami tal-kontijiet tad-dħul u 
tan-nefqa kollha ta' dawk il-korpi, l-uffiċċji 
jew l-aġenziji mill-Qorti tal-Awdituri. 
Skont l-Artikolu 60(5) ta’ Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012, il-kontijiet 
ta’ korpi mwaqqfin taħt l-Artikolu 209 tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
għandhom jiġu eżaminati minn korp tal-
awditi indipendenti li għandu jagħti 
opinjoni, fost l-oħrajn, dwar l-affidabbiltà 
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 Clean Sky 2 ma għandhomx
ikunu suġġetti għal eżami mill-Qorti tal-
Awdituri.

(17) Skont l-Artikolu 287(1) tat-Trattat, l-
istrument kostitwenti ta’ korpi, uffiċċji jew 
aġenziji stabbiliti mill-Unjoni jista’ 
jipprekludi l-eżami tal-kontijiet tad-dħul u 
tan-nefqa kollha ta’ dawk il-korpi, l-
uffiċċji jew l-aġenziji mill-Qorti tal-
Awdituri. Skont l-Artikolu 60(5) tar-
Regolamen (UE, Euratom) Nru 966/2012, 
il-kontijiet ta’ korpi mwaqqfin taħt l-
Artikolu 209 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 għandhom jiġu 
eżaminati minn korp tal-awditi 
indipendenti li għandu jagħti opinjoni, fost 
l-oħrajn, dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u 
l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
sottostanti. Minkejja din l-opinjoni, li ma 
tikkostitwix awditu, huwa ġustifikat li l-
kontijiet tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2
għandhom ikunu suġġetti għal eżami mill-
Qorti tal-Awdituri.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

M’huwiex iġġustifikat li l-kontabilità tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 m’għandhiex tkun 
suġġetta għall-eżami tal-Qorti tal-Awdituri. L-opinjoni, anke meta ssir minn entità 
indipendenti tal-awditjar, mhix awditu li jippermetti lil partijiet terzi, inklużi l-Unjoni 
Ewropea u l-Parlament tagħha, li jkollhom assigurazzjoni għolja li l-kontijiet jirrapreżentaw 
stampa ċara tas-sitwazzjoni tal-kumpanija u li t-transazzjonijiet sottostanti huma legali u 
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regolari

Emenda 48
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Skont l-Artikolu 287(1) tat-Trattat, l-
istrument kostitwenti ta’ korpi, uffiċċji jew 
aġenziji stabbiliti mill-Unjoni jista’ 
jipprekludi l-eżami tal-kontijiet tad-dħul u 
tan-nefqa kollha ta' dawk il-korpi, l-uffiċċji 
jew l-aġenziji mill-Qorti tal-Awdituri.
Skont l-Artikolu 60(5) ta’ Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012, il-kontijiet 
ta’ korpi mwaqqfin taħt l-Artikolu 209 tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
għandhom jiġu eżaminati minn korp tal-
awditi indipendenti li għandu jagħti 
opinjoni, fost l-oħrajn, dwar l-affidabbiltà 
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 Clean Sky 2 ma għandhomx 
ikunu suġġetti għal eżami mill-Qorti tal-
Awdituri.

(17) Skont l-Artikolu 287(1) tat-Trattat, l-
istrument kostitwenti ta’ korpi, uffiċċji jew 
aġenziji stabbiliti mill-Unjoni jista’ 
jipprekludi l-eżami tal-kontijiet tad-dħul u 
tan-nefqa 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 ta’ korpi mwaqqfin taħt l-
Artikolu 209 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 għandhom jiġu 
eżaminati minn korp tal-awditi 
indipendenti li għandu jagħti opinjoni, fost 
l-oħrajn, dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u 
l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
sottostanti.

Or. en

Emenda 49
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Sa tmiem l-2017, bħala parti mill-
evalwazzjoni interim ta’ Orizzont 2020, 
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kemm l-isħubiji pubbliċi-privati li diġà 
jeżistu kif ukoll dawk ġodda, inklużi l-
JTIs, għandhom ikunu soġġetti għal 
evalwazzjoni profonda, li għandha 
tinkludi, fost l-oħrajn, l-analiżi tal-ftuħ, 
it-trasparenza u l-effettività tagħhom.

Or. en

Emenda 50
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Bil-ħsieb tal-għan ġenerali tal-
Orizzont 2020 li tinkiseb iktar 
simplifikazzjoni u armonizzazzjoni tal-
istruttura ta’ finanzjament Ewropea tar-
riċerka u l-innovazzjoni, l- Impriżi 
Konġunti għandhom jevitaw settijiet 
differenti ta’ regoli mill-Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 51
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Premessa 20b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20b) Sabiex jiġi eliminat id-distakk fir-
riċerka u l-innovazzjoni fl-Ewropa, 
għandhom jiġu żviluppati l-
komplementarjetà u s-sinerġiji mill-qrib 
mal-Fondi Strutturali. Fejn possibbli, se 
tkun promossa l-interoperabbiltà bejn iż-
żewġ strumenti. Il-finanzjament 
kumulattiv jew kombinat se jkun 
imħeġġeġ. F’dan il-kuntest, il-miżuri se 
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jimmiraw lejn l-isfruttament totali tar-
riżorsi tat-talent Ewropew biex b’hekk jiġi 
ottimizzat l-impatt ekonomiku u soċjali 
tar-riċerka u l-innovazzjoni, u se jkunu 
distinti imma komplementari fir-rigward 
tal-politiki u l-azzjonijiet tal-fondi tal-
Politika ta’ Koeżjoni.

Or. en

Emenda 52
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Premessa 20c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20c) Għandhom jiġu implimentati miżuri 
li jippromwovu l-parteċipazzjoni tal-
SMEs, l-Universitajiet u ċ-Ċentri ta’ 
Riċerka. F’dan il-kuntest, l-ostakli li ma 
jħallux lil parteċipanti ġodda jieħdu 
sehem fil-programm għandhom jiġu 
identifikati u indirizzati.

Or. en

Emenda 53
Jerzy Buzek

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Li tikkontribwixxi għall-għanijiet tal-
inizjattiva Teknoloġika Konġunta dwar 
Clean Sky 2, b’mod partikolari biex jiġu 
integrati, jintwerew u jiġu vvalidati 
teknoloġiji kapaċi li:

2. Li tikkontribwixxi għat-titjib tal-impatt 
ambjentali tat-teknoloġiji ajrunawtiċi kif 
ukoll għall-iżvilupp ta’ industrija u katina 
tal-provvista ajrunawtiċi b’saħħithom u 
kompetittivi fuq livell globali fl-Ewropa.
Dan għandu jinkiseb billi tingħata spinta 
lill-iżvilupp ta’ teknoloġiji aktar ekoloġiċi 
tat-trasport bl-ajru għal użu mill-aktar fis 
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possibbli, u b’mod partikolari l-
integrazzjoni, il-wiri u l-validazzjoni ta’ 
teknoloġiji li huma kapaċi:

Or. en

Emenda 54
Jerzy Buzek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) itejbu s-sikurezza u l-impatt 
ambjentali u jnaqqsu l-ispejjeż tat-
tħaddim tal-inġenji żgħar tal-ajru.

Or. en

Emenda 55
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribut massium tal-Unjoni, inklużi
l-approprjazzjonijiet tal-EFTA, lill-
Impriża Konġunta Clean Sky 2, biex 
jitkoprew il-kostijiet amministrattivi u 
operattivi, għandu jkun ta' EUR 1,8 biljun. 
Il-kontribuzzjoni għandha titħallas mill-
approprjazzjonijiet fil-budget ġenerali tal-
Unjoni allokati għall-Programm Speċifiku 
tal-Orizzont 2020 li jimplimenta l-
Programm ta' Qafas Orizzont 2020 skont l-
Artikolu 58(1)(c)(iv), l-Artikolu 60 u l-
Artikolu 61 tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 għall-korpi msemmija fl-
Artikolu 209 ta’ dak ir-Regolament.

1. Il-kontribut massimu tal-Unjoni, inklużi
l-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri tal-
Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ 
Ħieles (EFTA), lill-Impriża Konġunta 
Clean Sky 2, biex jitkoprew il-kostijiet 
amministrattivi u operattivi, għandu jkun 
ta’ EUR 1.8 biljun. Il-kontribuzzjoni 
għandha titħallas mill-approprjazzjonijiet
fil-baġit ġenerali tal-Unjoni allokati għall-
Programm Speċifiku tal-Orizzont 2020 li 
jimplimenta l-Programm Qafas Orizzont 
2020 skont l-Artikolu 58(1)(c)(iv), l-
Artikolu 60 u l-Artikolu 61 tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
għall-korpi msemmija fl-Artikolu 209 ta’ 
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dak ir-Regolament.

Or. fr

Emenda 56
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribut massium tal-Unjoni, inklużi 
l-approprjazzjonijiet tal-EFTA, lill-Impriża 
Konġunta Clean Sky 2, biex jitkoprew il-
kostijiet amministrattivi u operattivi, 
għandu jkun ta' EUR 1,8 biljun. Il-
kontribuzzjoni għandha titħallas mill-
approprjazzjonijiet fil-budget ġenerali tal-
Unjoni allokati għall-Programm Speċifiku 
tal-Orizzont 2020 li jimplimenta l-
Programm ta' Qafas Orizzont 2020 skont l-
Artikolu 58(1)(c)(iv), l-Artikolu 60 u l-
Artikolu 61 tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 għall-korpi msemmija fl-
Artikolu 209 ta’ dak ir-Regolament.

1. Il-kontribut massimu tal-Unjoni, inklużi 
l-approprjazzjonijiet tal-EFTA, lill-Impriża 
Konġunta Clean Sky 2, biex jitkoprew il-
kostijiet amministrattivi u operattivi, 
għandu jkun ta’ EUR 1.575 biljun. Il-
kontribuzzjoni għandha titħallas mill-
approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali tal-
Unjoni allokati għall-Programm Speċifiku 
tal-Orizzont 2020 li jimplimenta l-
Programm Qafas Orizzont 2020 skont l-
Artikolu 58(1)(c)(iv), l-Artikolu 60, il-
paragrafi 1 sa 4 u l-Artikolu 61 tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
għall-korpi msemmija fl-Artikolu 209 ta’ 
dak ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur jipproponi li jnaqqas il-baġit tal-Impriża Konġunta CS2 bi 12.5 % bħala 
konsegwenza tat-tnaqqis ġenerali tal-pakkett Orizzont 2020 fi ħdan il-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali (QFP), sabiex ma jitqegħidx fil-periklu l-bilanċ sensittiv ta’ fondi għal riċerka 
kollaborattiva fit-trasport fuq naħa u l-fondi għal JTI fuq l-oħra. L-istess tnaqqis għandu 
japplika għal JTIs oħra. Fl-istess ħin, hu jipproponi li jnaqqas il-perjodu ta’ żmien ta’ CS2 
b’4 snin, li jimplika d-dħul fis-seħħ ta' baġit rinnovat skont il-QFP li jmiss wara l-2020.

Emenda 57
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribut massium tal-Unjoni, inklużi 
l-approprjazzjonijiet tal-EFTA, lill-Impriża 
Konġunta Clean Sky 2, biex jitkoprew il-
kostijiet amministrattivi u operattivi, 
għandu jkun ta' EUR 1,8 biljun. Il-
kontribuzzjoni għandha titħallas mill-
approprjazzjonijiet fil-budget ġenerali tal-
Unjoni allokati għall-Programm Speċifiku 
tal-Orizzont 2020 li jimplimenta l-
Programm ta' Qafas Orizzont 2020 skont l-
Artikolu 58(1)(c)(iv), l-Artikolu 60 u l-
Artikolu 61 tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 għall-korpi msemmija fl-
Artikolu 209 ta’ dak ir-Regolament.

1. Il-kontribut massimu tal-Unjoni, inklużi 
l-approprjazzjonijiet tal-EFTA, lill-Impriża 
Konġunta Clean Sky 2, biex jitkoprew il-
kostijiet amministrattivi u operattivi, 
għandu jkun ta' EUR 0.6 biljun. Il-
kontribuzzjoni għandha titħallas mill-
approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali tal-
Unjoni allokati għall-Programm Speċifiku 
tal-Orizzont 2020 li jimplimenta l-
Programm Qafas Orizzont 2020 skont l-
Artikolu 58(1)(c)(iv), l-Artikolu 60 u l-
Artikolu 61 tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 għall-korpi msemmija fl-
Artikolu 209 ta’ dak ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-industrija ajrunawtika Ewropea tinsab f'kundizzjoni tajba ħafna. Airbus, l-imsieħeb u r-
riċevitur ewlieni ta’ Clean Sky, ħabbar f’Lulju 2013 (il-wirja ta’ Bourget) li r-reġistri tal-
ordnijiet tiegħu kienu mimlijin kompletament għas-7 snin li ġejjin b’ordnijiet għal iktar minn 
5 000 ajruplan. Minn dak iż-żmien (il-wirja ta’ Pekin) ir-reġistri tal-ordnijiet komplew 
jiżdiedu. Is-sehem tal-kontribuzzjoni tal-industrija għall-finanzjament tar-R&Ż f’dan il-qasam 
għandu jkun akbar, waqt li l-fondi pubbliċi ta’ Orizzont 2020 għandhom jiffukaw fuq oqsma 
fejn il-fondi tas-settur privat ma jistgħux jingħataw.

Emenda 58
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. IlfFtehim ta’ delega msemmi fil-
paragrafu 2 għandu jkopri l-aspetti stipulati 
murija fl-Artikolu 58(3), l-Artikolu 60 u l-
Artikolu 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’ delega msemmi fil-
paragrafu 2 għandu jkopri l-aspetti stipulati 
murija fl-Artikolu 58(3), l-Artikolu 60, il-
paragrafi 1 sa 4 u l-Artikolu 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 59
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-indikaturi tal-prestazzjoni speċifiċi 
relatati mat-tħaddim tal-Impriża Konġunta 
Clean Sky 2;

(c) l-indikaturi tal-prestazzjoni speċifiċi 
relatati mat-tħaddim tal-Impriża Konġunta 
Clean Sky 2 inkluż kif jikkontribwixxu 
għall-ilħuq tal-objettiv tal-isfida soċjetali 
“Trasport Intelliġenti, Ekoloġiku u 
Integrat” ta’ Orizzont 2020;

Or. en

Emenda 60
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-arranġamenti rigward il-forniment 
tad-dejta meħtieġa biex tiżgura li l-
Kummissjoni tkun kapaċi tissodisfa t-tixrid 
tagħha u l-obligazzjonijiet ta’ rappurtaġġ;

(d) l-arranġamenti rigward il-forniment 
tad-dejta meħtieġa biex tiżgura li l-
Kummissjoni tkun kapaċi tissodisfa t-tixrid 
tagħha u l-obbligazzjonijiet ta’ rappurtaġġ, 
inkluż informazzjoni kompluta dwar il-
proposti u l-ftehimiet ta’ għotja kollha u l-
imsieħba tagħhom li għandha tiddaħħal 
fid-database globali H2020 [ECORDA] 
b’mod f’waqtu;

Or. en
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Emenda 61
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontribuzzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 tkun magħmula mil-livelli li 
ġejjin:

Il-kontribuzzjoni msemmija fil-paragrafu 
1 tkun magħmula mil-livelli ta’ 
kontribuzzjonijiet lill-Impriża Konġunta 
Clean Sky 2 kif stipulat fil-klawżola 15(2) 
u l-klawżola 15(3)(b) tal-Istatuti stabbiliti 
fl-Anness I.

Or. en

Emenda 62
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kontribuzzjonijiet lejn l-Impriża 
Konġunta Clean Sky 2 kif stipulat fil-
klawżola 15(2) u Klawżola 15(3)(b) tal-
Istatuti stabbiliti fl-Anness I;

imħassar

Or. en

(Test inkluż fit-test introduttorju tal-Artikolu 4, il-paragrafu 2.)

Ġustifikazzjoni

Għandhom jitqiesu bħala kontribuzzjonijiet lill-impriża konġunta dawk il-kontribuzzjonijiet 
għall-kostijiet amministrattivi u operattivi biss, bl-involviment tal-parteċipazzjoni tal-membri 
fil-programm. Kwalunkwe attività addizzjonali lil hinn mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-
programm tista’ tiġi kkwantifikata għall-finijiet ta’ informazzjoni iżda ma għandhiex tgħodd 
fl-ekwivalenza tal-fondi tal-UE.
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Emenda 63
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kontribuzzjonijiet in natura ta’ mill-
inqas EUR 990 miljun matul il-perjodu 
definit fl-Artikolu 1 mill-membri għajr l-
Unjoni jew entitajiet affiljati magħhom, li 
jikkonsistu fl-ispejjeż imġarrba minnhom 
fl-implimentazzjoni ta’ attivitajiet 
addizzjonali barra l-pjan ta’ ħidma tal-
Impriża Konġunta Clean Sky 2 
jikkontribwixxu għall-għanijiet tal-
Inizjattiva Teknoloġika Konġunta Clean 
Sky. Programmi ta’ finanzjament oħra 
tal-Unjoni jistgħu jappoġġjaw dawk l-
ispejjeż b’konformità mar-regoli u l-
proċeduri applikabbli. F’dawn il-każijiet, 
il-finanzjament mill-Unjoni m’għandux 
jissostitwixxi l-kontribuzzjonijiet in natura 
mill-Membri għajr l-Unjoni jew l-
entitajiet affiljati tagħhom.

imħassar

Or. en

Emenda 64
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kontribuzzjonijiet in natura ta’ mill-
inqas EUR 990 miljun matul il-perjodu 
definit fl-Artikolu 1 mill-membri għajr l-
Unjoni jew entitajiet affiljati magħhom, li 
jikkonsistu fl-ispejjeż imġarrba minnhom 
fl-implimentazzjoni ta’ attivitajiet 
addizzjonali barra l-pjan ta’ ħidma tal-
Impriża Konġunta Clean Sky 2 

(b) kontribuzzjonijiet għal attivitajiet 
addizzjonali ta’ mill-inqas EUR 990 miljun 
matul il-perjodu definit fl-Artikolu 1 mill-
membri għajr l-Unjoni jew entitajiet 
affiljati magħhom, li jikkonsistu fl-ispejjeż 
imġarrba minnhom fl-implimentazzjoni ta’ 
attivitajiet addizzjonali barra l-pjan ta’ 
ħidma tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 
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jikkontribwixxu għall-għanijiet tal-
Inizjattiva Teknoloġika Konġunta Clean 
Sky. Programmi ta’ finanzjament oħra tal-
Unjoni jistgħu jappoġġjaw dawk l-ispejjeż
b’konformità mar-regoli u l-proċeduri 
applikabbli. F’dawn il-każijiet, il-
finanzjament mill-Unjoni m’għandux 
jissostitwixxi l-kontribuzzjonijiet in 
natura mill-Membri għajr l-Unjoni jew l-
entitajiet affiljati tagħhom.

jikkontribwixxu għall-għanijiet tal-
Inizjattiva Teknoloġika Konġunta Clean 
Sky. Programmi ta’ finanzjament oħra tal-
Unjoni jistgħu jikkumplimentaw dawk l-
attivitajiet b’konformità mar-regoli u l-
proċeduri applikabbli. F’dawn il-każijiet, 
il-finanzjament mill-Unjoni m’għandux 
jissostitwixxi l-attivitajiet addizzjonali
mill-Membri għajr l-Unjoni jew l-entitajiet 
affiljati tagħhom.

Or. en

Emenda 65
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż imsemmija fil-punt (b) ma 
għandhomx ikunu eliġibbli għall-appoġġ 
finanzjarju tal-Impriża Konġunta Clean 
Sky 2. L-attivitajiet korrispondenti 
għandhom ikun stabbiliti f’attivitajiet 
addizzjonali annwali fil-pjan li għandu 
jindika l-valur stmat ta’ dawk il-
kontribuzzjonijiet.

L-ispejjeż imsemmija fil-punt (b) ma 
għandhomx ikunu eliġibbli għall-appoġġ 
finanzjarju tal-Impriża Konġunta Clean 
Sky 2.

Or. en

Emenda 66
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż imsemmija fil-punt (b) ma 
għandhomx ikunu eliġibbli għall-appoġġ 
finanzjarju tal-Impriża Konġunta Clean 

Kwalunkwe spejjeż magħmula fil-perjodu 
ddefinit fl-Artikolu 1 mill-membri għajr l-
Unjoni jew l-entitajiet affiljati tagħhom, 



PE524.725v01-00 22/63 AM\1011983MT.doc

MT

Sky 2. L-attivitajiet korrispondenti 
għandhom ikun stabbiliti f’attivitajiet 
addizzjonali annwali fil-pjan li għandu 
jindika l-valur stmat ta’ dawk il-
kontribuzzjonijiet.

għall-implimentazzjoni ta’ attivitajiet 
addizzjonali lil hinn mill-pjan ta’ ħidma 
tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 li 
jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-objettivi 
tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta 
Clean Sky għandhom jiġu kkwantifikati 
iżda, fi kwalunkwe każ, ma għandhomx
jissostitwixxu l-kontribuzzjonijiet in 
natura mill-Membri għajr l-Unjoni jew l-
entitajiet affiljati tagħhom.  Ma 
għandhomx ikunu eliġibbli għall-appoġġ 
finanzjarju tal-Impriża Konġunta Clean 
Sky 2. Programmi ta’ finanzjament oħra 
tal-Unjoni jistgħu jappoġġjaw dawk l-
ispejjeż b’konformità mar-regoli u l-
proċeduri applikabbli. L-attivitajiet 
korrispondenti għandhom ikun stabbiliti 
f’attivitajiet addizzjonali annwali fil-pjan li 
għandu jindika l-valur stmat ta’ dawk il-
kontribuzzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jitqiesu bħala kontribuzzjonijiet lill-impriża konġunta dawk il-kontribuzzjonijiet 
għall-kostijiet amministrattivi u operazzjonali biss, bl-involviment tal-parteċipazzjoni tal-
membri fil-programm. Kwalunkwe attività addizzjonali lil hinn mill-kamp ta’ applikazzjoni 
tal-programm tista’ tiġi kkwantifikata għall-finijiet ta’ informazzjoni iżda ma għandhiex 
tgħodd fl-ekwivalenza tal-fondi tal-UE.

Emenda 67
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-membri tal-Impriża Konġunta Clean 
Sky 2 għajr l-Unjoni għandhom 
jirrapportaw kull sena sal-31 ta’ Jannar 
lill-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta Clean Sky 2 fuq il-valur tal-
kontribuzzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 2 milħuq f’kull waħda mis-snin 
finanzjarji preċedenti.

3. Il-Membri privati għandhom jaġġornaw 
u jinfurmaw dwar id-Dikjarazzjoni ta’
attivitajiet addizzjonali meta jkun meħtieġ 
u tal-inqas darbtejn tul il-Programm
Clean Sky 2.



AM\1011983MT.doc 23/63 PE524.725v01-00

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-Dikjarazzjoni tal-Industrija mogħtija lill-Kummissjoni Ewropea fit-28 ta’ Mejju 2013 
hemm speċifikati attivitajiet addizzjonali li jikkostitwixxu impenn politiku mingħajr l-ebda 
implikazzjoni kuntrattwali. Fid-dikjarazzjoni hemm iddikjarat ukoll kif għandha tingħata l-
informazzjoni u l-mod kif għandhom isiru l-aġġornament u r-reviżjoni. Dawk l-attivitajiet, lil 
hinn mill-pjan ta’ ħidma tas-CS2, ma għandhomx ikunu soġġetti għar-rappurtaġġ.

Emenda 68
Vittorio Prodi

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 15(3)(b) tal-
Istatuti stabbiliti fl-Anness I, l-ispejjeż 
għandhom jiġu stabbiliti skont il-prattika 
normali tal-kontabilità tal-ispejjeż tal-
entitajiet ikkonċernati, skont l-istandards 
tal-kontabilità applikabbli tal-pajjiż fejn 
kull waħda mill-entitajiet hija stabbilita, u 
l-istandards tal-kontabilità internazzjonali 
applikabbli/l-istandards ta’ rappurtaġġ 
finanzjarju internazzjonali. L-ispejjeż 
għandhom jiġu ċċertifikati minn awditur 
estern indipendenti maħtur mill-entità 
konċernata. Il-valutazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet għandha tiġi vverifikata 
mill-Impriża Konġunta Clean Sky 2. F’każ 
li jifdal xi inċertezzi, dawn jista’ jiġu 
awditjati mill-Impriża Konġunta Clean 
Sky 2.

4. Għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet imsemmija fil-punt (b) 
tal-paragrafu 2 u l-klawżola 15(3)(b) tal-
Istatuti stabbiliti fl-Anness I, l-ispejjeż 
għandhom jiġu stabbiliti skont il-prattika 
normali tal-kontabilità tal-ispejjeż tal-
entitajiet ikkonċernati, skont l-istandards 
tal-kontabilità applikabbli tal-pajjiż fejn 
kull waħda mill-entitajiet hija stabbilita, u 
l-istandards tal-kontabilità internazzjonali 
applikabbli/l-istandards ta’ rappurtaġġ 
finanzjarju internazzjonali. Il-valutazzjoni 
tal-kontribuzzjonijiet għandha tiġi 
vverifikata mill-Impriża Konġunta Clean 
Sky 2. Il-Membri għajr l-Unjoni li b’mod 
volontarju impenjaw kontribuzzjonijiet 
addizzjonali għandhom jikkomunikaw 
aġġornamenti dwar it-twettiq ta’ dan l-
impenn.

Or. en

Emenda 69
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy
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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 15(3)(b) tal-
Istatuti stabbiliti fl-Anness I, l-ispejjeż 
għandhom jiġu stabbiliti skont il-prattika 
normali tal-kontabilità tal-ispejjeż tal-
entitajiet ikkonċernati, skont l-istandards 
tal-kontabilità applikabbli tal-pajjiż fejn 
kull waħda mill-entitajiet hija stabbilita, u 
l-istandards tal-kontabilità internazzjonali 
applikabbli/l-istandards ta’ rappurtaġġ 
finanzjarju internazzjonali. L-ispejjeż 
għandhom jiġu ċċertifikati minn awditur 
estern indipendenti maħtur mill-entità 
konċernata. Il-valutazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet għandha tiġi vverifikata 
mill-Impriża Konġunta Clean Sky 2. F’każ 
li jifdal xi inċertezzi, dawn jista’ jiġu 
awditjati mill-Impriża Konġunta Clean Sky 
2.

4. Għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet imsemmija fil-klawżola
15(3)(b) tal-Istatuti stabbiliti fl-Anness I, l-
ispejjeż għandhom jiġu stabbiliti skont il-
prattika normali tal-kontabilità tal-ispejjeż 
tal-entitajiet ikkonċernati, skont l-
istandards tal-kontabilità applikabbli tal-
pajjiż fejn kull waħda mill-entitajiet hija 
stabbilita, u l-istandards tal-kontabilità 
internazzjonali applikabbli/l-istandards ta’ 
rappurtaġġ finanzjarju internazzjonali. Il-
valutazzjoni tal-kontribuzzjonijiet għandha 
tiġi vverifikata mill-Impriża Konġunta 
Clean Sky 2. L-ispejjeż imġarrba
f'attivitajiet addizzjonali ma għandhomx
jiġu awditjati mill-Impriża Konġunta Clean 
Sky 2 jew minn kwalunkwe korp ieħor tal-
Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-attivitajiet addizzjonali li mhumiex ikkofinanzjati mill-Unjoni ma għandhomx jiġu awditjati.

Emenda 70
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 15(3)(b) tal-
Istatuti stabbiliti fl-Anness I, l-ispejjeż 
għandhom jiġu stabbiliti skont il-prattika 
normali tal-kontabilità tal-ispejjeż tal-
entitajiet ikkonċernati, skont l-istandards 

4. Għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet imsemmija fil-punt (b) 
tal-paragrafu 2 u l-klawżola 15(3)(b) tal-
Istatuti stabbiliti fl-Anness I, l-ispejjeż 
għandhom jiġu stabbiliti skont il-prattika 
normali tal-kontabilità tal-ispejjeż tal-
entitajiet ikkonċernati, skont l-istandards 
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tal-kontabilità applikabbli tal-pajjiż fejn 
kull waħda mill-entitajiet hija stabbilita, u 
l-istandards tal-kontabilità internazzjonali 
applikabbli/l-istandards ta’ rappurtaġġ 
finanzjarju internazzjonali. L-ispejjeż 
għandhom jiġu ċċertifikati minn awditur 
estern indipendenti maħtur mill-entità 
konċernata. Il-valutazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet għandha tiġi vverifikata 
mill-Impriża Konġunta Clean Sky 2. F’każ 
li jifdal xi inċertezzi, dawn jista’ jiġu 
awditjati mill-Impriża Konġunta Clean Sky 
2.

tal-kontabilità applikabbli tal-pajjiż fejn 
kull waħda mill-entitajiet hija stabbilita, u 
l-istandards tal-kontabilità internazzjonali 
applikabbli/l-istandards ta’ rappurtaġġ 
finanzjarju internazzjonali. L-ispejjeż tal-
kontribuzzjonijiet imsemmija fil-klawżola 
15(3)(b) tal-Istatuti stabbiliti fl-Anness I
għandhom jiġu ċċertifikati minn awditur 
estern indipendenti maħtur mill-entità 
konċernata. Il-valutazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet għandha tiġi vverifikata 
mill-Impriża Konġunta Clean Sky 2. F’każ 
li jifdal xi inċertezzi, dawn jistgħu jiġu 
awditjati mill-Impriża Konġunta Clean Sky 
2. L-entità kkonċernata għandha 
tippreżenta rapport annwali dwar 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’ lieva tal-JTI, dawn ma għandhomx ikunu suġġetti għal awditjar. L-
attivitajiet addizzjonali għandhom ikunu ppjanati u mwettqa konsegwentement, determinati 
b’mod ċar bħala kontribuzzjonijiet in natura, u jsir rapport annwali fuqhom. Eventwalment 
għandu jintlaħaq l-ammont ta’ 990 Mio. Iżda dawn l-attivitajiet mhumiex kofinanzjati mill-
Unjoni u għaldaqstant għandhom jiġu eżentati mill-kontroll għajr permezz tal-Impriża 
Konġunta.

Emenda 71
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

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 15(3)(b) tal-
Istatuti stabbiliti fl-Anness I, l-ispejjeż 
għandhom jiġu stabbiliti skont il-prattika 
normali tal-kontabilità tal-ispejjeż tal-
entitajiet ikkonċernati, skont l-istandards 

4. Għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet imsemmija fil-punt (b) 
tal-paragrafu 2 u l-klawżola 15(3)(b) tal-
Istatuti stabbiliti fl-Anness I, l-ispejjeż 
għandhom jiġu stabbiliti skont il-prattika 
normali tal-kontabilità tal-ispejjeż tal-
entitajiet ikkonċernati, skont l-istandards 
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tal-kontabilità applikabbli tal-pajjiż fejn 
kull waħda mill-entitajiet hija stabbilita, u 
l-istandards tal-kontabilità internazzjonali 
applikabbli/l-istandards ta’ rappurtaġġ 
finanzjarju internazzjonali. L-ispejjeż 
għandhom jiġu ċċertifikati minn awditur 
estern indipendenti maħtur mill-entità 
konċernata. Il-valutazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet għandha tiġi vverifikata 
mill-Impriża Konġunta Clean Sky 2. F’każ 
li jifdal xi inċertezzi, dawn jista’ jiġu 
awditjati mill-Impriża Konġunta Clean Sky 
2.

tal-kontabilità applikabbli tal-pajjiż fejn 
kull waħda mill-entitajiet hija stabbilita, u 
l-istandards tal-kontabilità internazzjonali 
applikabbli/l-istandards ta’ rappurtaġġ 
finanzjarju internazzjonali. L-ispejjeż 
għandhom jiġu ċċertifikati minn awditur 
estern indipendenti maħtur mill-entità 
konċernata. Il-valutazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet għandha tiġi vverifikata 
mill-Impriża Konġunta Clean Sky 2. F’każ 
li jifdal xi inċertezzi, dawn jistgħu jiġu
awditjati mill-Impriża Konġunta Clean Sky 
2 u l-Qorti tal-Awdituri.

Or. en

Emenda 72
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni tista’ ttemm, tnaqqas 
proporzjonalment jew tissospendi l-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għall-Impriża Konġunta Clean Sky 2 jew 
tibda l-proċedura tal-istralċ imsemmija 
fil-klawżola 24(2) tal-Istatuti stabbiliti fl-
Anness I jekk dawk il-membri jew 
entitajiet affiljati tagħhom ma 
jikkontribwixxux, jikkontribwixxu biss 
parzjalment jew jikkontribwixxi tard fir-
rigward tal-kontribuzzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafu 2.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-attivitajiet addizzjonali ma għandhom ikunu l-bażi għall-ebda sanzjoni finanzjarja tal-KE.

Emenda 73
Philippe Lamberts
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f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni tista’ ttemm, tnaqqas 
proporzjonalment jew tissospendi l-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-
Impriża Konġunta Clean Sky 2 jew tibda l-
proċedura tal-istralċ imsemmija fil-
klawżola 24(2) tal-Istatuti stabbiliti fl-
Anness I jekk dawk il-membri jew 
entitajiet affiljati tagħhom ma 
jikkontribwixxux, jikkontribwixxu biss 
parzjalment jew jikkontribwixxi tard fir-
rigward tal-kontribuzzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafu 2.

5. Il-Kummissjoni għandha ttemm, 
tnaqqas proporzjonalment jew tissospendi 
l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għall-Impriża Konġunta Clean Sky 2 jew 
tibda l-proċedura tal-istralċ imsemmija fil-
klawżola 24(2) tal-Istatuti stabbiliti fl-
Anness I jekk l-objettivi tal-finanzjament 
ma jintlaħqux mill-Impriża Konġunta u 
jekk dawk il-membri jew entitajiet affiljati 
tagħhom ma jikkontribwixxux, 
jikkontribwixxu biss parzjalment jew
jikkontribwixxu tard fir-rigward tal-
kontribuzzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 
2.

Or. en

Emenda 74
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Impriża Konġunta Clean Sky 2 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 
Regolament Finanzjarju mudell għall-
PPP].

Minkejja l-Artikolu 12 ta’ dan ir-
Regolament, l-Impriża Konġunta Clean 
Sky 2 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 Regolament Finanzjarju 
mudell għall-PPP].

Or. en
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Emenda 75
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Bord tat-Tmexxija għandu, skont l-
Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal, 
jadotta deċiżjoni, abbażi tal-Artikolu 2(1) 
tar-Regolamenti tal-Persunal u tal-
Artikolu 6 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg 
ta' Uffiċjali Oħra, li tiddelega s-setgħat 
rilevanti ta' awtorità li taħtar lid-Direttur 
Eżekuttiv u li tiddefinixxi l-kundizzjonijiet 
skont liema dawn il-delegi ta' setgħat 
jistgħu jiġu sospiżi. Id-Direttur Eżekuttiv
huwa awtorizzat li jissottodelega dawn is-
setgħat.

Il-Bord tat-Tmexxija għandu, skont l-
Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal, 
jadotta deċiżjoni, abbażi tal-Artikolu 2(1) 
tar-Regolamenti tal-Persunal u tal-
Artikolu 6 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg 
ta’ Uffiċjali Oħra, li tiddelega s-setgħat 
rilevanti ta' awtorità li taħtar lid-Direttur 
Eżekuttiv u li tiddefinixxi l-kundizzjonijiet 
skont liema dawn il-delegi ta’ setgħat 
jistgħu jiġu sospiżi. Id-Direttur Eżekuttiv
għandu jkun awtorizzat jissottodelega
dawk is-setgħat. Id-Direttur Eżekuttiv 
għandu jirraporta dawn id-
delegazzjonijiet u s-sottodelegazzjonijiet 
fil-laqgħa li jmiss tal-Bord tat-Tmexxija 
tal-eżerċizzju.

Or. fr

Emenda 76
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fejn ċirkustanzi eċċezzjonali jitolbu dan, 
il-Bord tat-Tmexxija jista’, permezz ta' 
deċiżjoni, jissospendi temporanjament id-
delegazzjoni ta' setgħat tal-awtorità tal-
ħatra lid-Direttur Eżekuttiv u dawk 
sottodelegati minn dan tal-aħħar u 
jeżerċitahom hu stess jew jiddelegahom lil 
wieħed mill-membri tiegħu jew lil membru 
tal-persunal tal-Impriża Konġunta għajr id-
Direttur Eżekuttiv.

B’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 membru tal-persunal tal-
Impriża Konġunta ħlief id-Direttur 
Eżekuttiv.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

is-sospensjoni jew ir-revoka ta’ delega għandha tkun possibli fi kwalunkwe ħin mingħajr ma 
l-Bord ta’ tmexxija jkollu jiġġustifika ċ-ċirkostanzi eċċezzjonali

Emenda 77
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 Clean Sky 2 u l-
persunal tagħha.

Il-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-
Immunitajiet tal-Unjoni għandu japplika
għad-Direttur Eżekuttiv u għall-membri 
tal-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża
Konġunta Clean Sky 2.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

M’hemmx bżonn li jiġu estiżi l-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea għall-persunal 
kollu imma għall-persuni li huma ġġustifikati mir-responsabbiltajiet tagħhom

Emenda 78
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta’ responsabbiltà mhux 
kuntrattwali, l-Impriża Konġunta Clean 
Sky 2 għandha tagħmel tajjeb għal kull 
dannu kkawżat mill-persunal tagħha fil-
qadi ta’ dmirijiethom, skont il-prinċipji 
ġenerali komuni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri.

2. Fil-każ ta’ responsabbiltà mhux 
kuntrattwali, l-Impriża Konġunta Clean 
Sky 2 għandha tagħmel tajjeb għal kull 
dannu kkawżat mill-persunal tagħha u 
mill-membri tal-Bord tat-Tmexxija fil-
qadi ta’ dmirijiethom, skont il-prinċipji 
ġenerali komuni tal-liġijiet tal-Istati 
Membri.



PE524.725v01-00 30/63 AM\1011983MT.doc

MT

Or. fr

Emenda 79
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) f'tilwimiet marbuta ma' kumpens għal 
danni kkawżati mill-persunal tal-Impriża 
Konġunta Clean Sky 2 fil-qadi tad-
dmirijiet tagħhom;

imħassar

Or. fr

Emenda 80
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. fr

Emenda 81
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta 
Clean Sky 2. Il-Kummissjoni għandha 
tibgħat il-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni, 
u l-osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill sat-30 ta’ Ġunju
2018.

1. Sal-31 ta’ Lulju 2017, il-Kummissjoni 
għandha twettaq evalwazzjoni interim tal-
Impriża Konġunta Clean Sky 2. Il-
Kummissjoni għandha tibgħat il-
konklużjonijiet tal-evalwazzjoni, u l-
osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill sat-30 ta’ Jannar
2018.

Or. en

Emenda 82
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta 
Clean Sky 2. Il-Kummissjoni għandha 
tibgħat il-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni, 
u l-osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill sat-30 ta’ Ġunju 
2018.

1. Sat-30 ta’ Ġunju 2017, il-Kummissjoni 
għandha twettaq evalwazzjoni interim tal-
Impriża Konġunta Clean Sky 2. Il-
Kummissjoni għandha tibgħat il-
konklużjonijiet tal-evalwazzjoni, u l-
osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill sal-
31 ta’ Diċembru 2017.

Or. ro

Emenda 83
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rilaxx tal-baġit ta' implimentazzjoni
b’kunsiderazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-
Unjoni għall-Impriża Konġunta Clean Sky 
2 għandhom ikunu parti mir-rilaxx 

1. Ir-rilaxx tal-baġit ta’ implimentazzjoni
tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2, 
jingħata mill-Parlament Ewropew, fuq 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill, skont
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mogħti mill-Parlament Ewropew, fuq 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill, lill-
Kummissjoni skont il-proċedura prevista
fl-Artikolu 319 tat-Trattat.

proċedura komparabbli ma’ dik prevista
fl-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u mal-
Artikoli 164 sa 166 tar-Regolament (UE, 
EUROTAM) Nru 966/2012 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill u, dan, fuq il-bażi 
tar-rapport ta’ awditjar tal-Qorti Ewropea 
tal-Awdituri

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa mportanti li l-Impriżi Konġunti jkunu suġġetti għal kontrolli ta’ awditjar tal-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri u għall-istess proċeduri ta’ kwittanza tal-Kummissjoni Ewropea  
flimkien ma’ kontroll baġitarju u kontroll politiku tal-Parlament Ewropew

Emenda 84
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rilaxx tal-baġit ta' implimentazzjoni 
b’kunsiderazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-
Unjoni għall-Impriża Konġunta Clean Sky 
2 għandhom ikunu parti mir-rilaxx mogħti
mill-Parlament Ewropew, fuq 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill, lill-
Kummissjoni skont il-proċedura prevista
fl-Artikolu 319 tat-Trattat.

1. Ir-rilaxx tal-baġit ta’ implimentazzjoni 
b’kunsiderazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-
Unjoni għall-Impriża Konġunta Clean Sky 
2 għandhom ikunu mogħtija mill-
Parlament Ewropew fuq rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill qabel il-15 ta’ Mejju tas-sena 
n+2 skont proċedura komparabbli ma’ dik 
deskritta fil-qosor fl-Artikolu 319 TFUE u 
l-Artikoli 164 u 165 tar-Regolament (EU, 
Euratom) Nru 966/2012 u prevista fir-
regoli finanzjarji tal-Impriża Konġunta 
Clean Sky 2.

Or. en

Emenda 85
Jean-Pierre Audy
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fil-każ ta’ rifjut tal-kwittanza mill-
Parlament Ewropew, id-Direttur Eżekuttiv 
jippreżenta r-riżenja tiegħu lill-Bord tat-
Tmexxija li jiddeċiedi, skont iċ-
ċirkostanzi, id-deċiżjoni finali li trid 
tittieħed.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għall-kredibilità tal-proċess ta’ kwittanza, huwa mportanti li r-rifjut tal-kwittanza jkun 
segwit minn konsegwenzi, u x’jiġri mid-Direttur Eżekuttiv ikun f’idejn il-Bord tat-Tmexxija. 
Din il-proċedura mhix revoka, imma sempliċiment l-obbligu għad-Direttur Eżekuttiv li jagħti 
r-riżenja tiegħu u jħalliha f’idejn il-Bord tat-Tmexxija, li għandu jevalwa s-segwitu li għandu 
jingħata.

Emenda 86
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 tat-Tmexxija għandhom 
jiżvelaw bla dewmien u mingħajr ma tkun 
kompromessa r-responsabilità tagħhom 
minħabba dan il-kxif, il-frodi li jista’ 
jkollhom għarfien tagħhom fl-eżerċizzju 
tal-funzjonijiet jew mandati tagħhom lill-
OLAF. Jekk dawn ma jissodisfawx dan l-
obbligu, huma jsiru responsabbli 
personalment tal-konsegwenzi tal-frodi li 
kienu jafu bihom u li ma jkunux żvelaw 
lill-OLAF.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Il-ġlieda kontra l-frodi għandha tkun prijorità tal-Unjoni. Dan il-mezz ta’ kxif, li diġà jaħdem 
f’tal-inqas Stat Membru wieħed, huwa strument utli ħafna għal dan il-għan.

Emenda 87
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-membri tal-Bord ta’ Tmexxija, tal-
Kumitati ta’ Tmexxija, tal-Kumitat 
Xjentifiku u d-Direttur Eżekuttiv 
għandhom jagħmlu disponibbli għall-
pubbliku u jżommu aġġornati 
dikjarazzjoni tal-attivitajiet professjonali 
sħaħ, tal-interessi finanzjarji u tal-
kunflitti ta’ interess. Id-dikjarazzjonijiet 
għandhom jinkludu l-informazzjoni li 
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 ikun hemm implikazzjonijiet 
potenzjali ta’ politika pubblika jew fejn 
dik l-impriża tagħti lill-persuna 
influwenza sinifikanti fuq l-affarijiet;

Or. en

Emenda 88
Christian Ehler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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Skont il-prinċipji tat-trasparenza u n-
nondiskriminazzjoni kif stabbiliti fl-
Artikoli 35, 60(1) u 128(1) tar-
Regolament (EU, Euratom) Nru 966/2012 
u l-Artikolu 16 ta' dan ir-Regolament, is-
sejħiet għal proposti kif ukoll sejħiet għal 
espressjonijiet ta’ interess organizzati 
mill-Impriża Konġunta Clean Sky 2 
għandhom jiġu ppubblikati fuq il-Portal 
tal-internet għall-Parteċipanti ta’ Orizzont 
2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Waqt it-trilogu tan-negozjati ta’ Orizzont 2020 l-istituzzjonijiet ftiehmu li jippromwovu iktar 
koerenza tal-possibbiltajiet kollha ta’ sejħa ffinanzjati taħt Orizzont 2020. Għal dan il-għan, 
il-Kummissjoni wegħdet li tippromwovi l-pubblikazzjoni ta’ CfPs u CfEIs organizzati mill-
JTIs fuq il-Portal għall-Parteċipanti ta’ Orizzont 2020. Kollha qablu li jsegwu dan l-approċċ. 
Din l-emenda għandha l-għan li ddawwar awtobbligazzjoni f’rekwiżit legali, u b’hekk 
tiggarantixxi informazzjoni sempliċi u aċċessibbli għall-applikanti.

Emenda 89
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-eżenzjoni mir-Regoli tal-Parteċipazzjoni 
rigward l-eliġibbiltà ta’ finanzjament lil 
entità unika għandha tiġi applikata fuq 
bażi eċċezzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-proposta attwali, 30 % biss tal-baġit għandu jiġi allokat permezz ta’ sejħiet miftuħa u 
kompetittivi, il-bqija jiġi allokat minn qabel lill-membri u l-imsieħba ta’ Clean Sky. Jekk il-
fondi allokati permezz ta’ sejħiet ikunu kollha kuntratti uniċi lil kumpaniji uniċi, effettivament 
ikun qed isir proċess ta’ akkwist privat għall-membri ta’ Clean Sky b’fondi pubbliċi. L-
eżenzjoni mir-riċerka kollaborattiva Ewropea għandha tiġi applikata biss f’każijiet 
eċċezzjonali.
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Emenda 90
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kwalunkwe approprjazzjonijiet mhux 
użati taħt ir-Regolament (KE) Nru 
71/2008 għandhom ikunu trasferiti lejn l-
Impriża Konġunta Clean Sky 2.

5. L-approprjazzjonijiet indispensabbli 
biss meħtieġa biex ikopru l-ispejjeż
amministrattivi derivati minn sejħiet 
għall-proposti taħt l-Impriża Konġunta 
tal-IMI (IMI1) għandhom ikunu trasferiti 
lejn l-Impriża Konġunta Clean Sky 2 mill-
approprjazzjonijiet mhux użati taħt ir-
Regolament (KE) Nru 71/2008.

Or. en

Emenda 91
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) "Assoċjat” tfisser entità ġuridika li ġiet 
magħżula skont ir-Regolament (KE) Nru 
71/2008 u li taċċetta l-Istatuti preżenti billi 
tiffirma ittra ta’ approvazzjoni u li s-
sħubija tagħha għandha tintemm hekk kif l-
azzjonijiet mibdija skont ir-Regolament
(KE) Nru 71/2008 li fih hija involuta 
jintemmu, u sa mhux aktar tard mill-31 ta’ 
Diċembru 2017;

(a) “Assoċjat” tfisser entità ġuridika li ġiet 
magħżula skont ir-Regolament (KE)
Nru 71/2008 u li taċċetta l-Istatuti preżenti
permezz ta’ riżoluzzjoni tal-istanza
inkarigata mill-governanza tagħha u li s-
sħubija tagħha għandha tintemm hekk kif l-
azzjonijiet mibdija skont ir-Regolament
(KE) Nru 71/2008 li fih hija involuta 
jintemmu, u sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2017;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

ittra biss mhux biżżejjed biex taderixxi mal-istatuti
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Emenda 92
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) "Imsieħeb ewlieni”: tfisser entità 
ġuridika li tipparteċipa f’ITD jew IADP 
jew f’attivitajiet trasversali li ġiet magħżula 
wara sejħa kif inhu stabbilit fil-klawżola 
4(2) u li taċċetta l-Istatuti preżenti billi 
tiffirma ittra ta’ approvazzjoni;

(b) “Imsieħeb ewlieni”: tfisser entità 
ġuridika li tipparteċipa f’ITD jew IADP 
jew f’attivitajiet trasversali li ġiet magħżula 
wara sejħa kif inhu stabbilit fil-klawżola 
4(2) u li taċċetta l-Istatuti preżenti permezz
ta’ riżoluzzjoni tal-istanza inkarigata mill-
governanza tagħha;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

ittra biss mhux biżżejjed biex taderixxi mal-istatuti

Emenda 93
Jerzy Buzek

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tiffoka l-isforzi fi ħdan l-ITDs, IADPs u 
Attivitajiet Trasversi fuq riżultati 
importanti li jistgħu jgħinu biex jintlaħqu l-
għanijiet ambjentali u tal-kompetittività 
tal-Ewropa;

(c) tiffoka l-isforzi fi ħdan l-ITDs, IADPs u 
Attivitajiet Trasversi fuq riżultati 
importanti li jistgħu jgħinu biex jintlaħqu l-
għanijiet tal-White Paper tal-2011 tal-
Unjoni;

Or. en

Emenda 94
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 2 – punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) tistimula l-involviment ta' SMEs fl-
attivitajiet tagħha, skont l-għanijiet tas-
Seba’ Programm ta' Qafas u Orizzont 
2020;

(i) tistimula l-involviment ta’ SMEs fl-
attivitajiet tagħha, skont l-għanijiet tas-
Seba’ Programm Qafas u Orizzont 2020, 
b’mod partikolari billi jiġu ddedikati tal-
inqas 20 % tal-kontribuzzjoni tal-UE lil 
Clean Sky 2 lill-SMEs parteċipanti;

Or. en

Emenda 95
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) tistimula l-involviment ta' SMEs fl-
attivitajiet tagħha, skont l-għanijiet tas-
Seba’ Programm ta' Qafas u Orizzont 
2020;

(i) tiżgura l-involviment ta’ SMEs fl-
attivitajiet tagħha, skont l-għanijiet tas-
Seba’ Programm Qafas u Orizzont 2020;

Or. en

Emenda 96
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 2 – punt ka (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) toħloq kollegamenti ma’ firxa 
wiesgħa ta’ partijiet interessati inklużi 
organizzazzjonijiet ta’ riċerka, 
universitajiet u organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili

Or. en
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Emenda 97
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 3 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) mal-aċċettazzjoni ta’ dawn l-Istatuti 
permezz ta’ ittra ta’ approvazzjoni, il-
Mexxejja u l-Assoċjati kif elenkat fl-
Anness II ta’ dan ir-Regolament, u l-
Imsieħba Ewlenin li għandhom jintgħażlu 
skont il-klawżola 4(2).

(b) mal-aċċettazzjoni ta’ dawn l-Istatuti 
permezz ta’ riżoluzzjoni tal-istanza 
inkarigata mill-governanza tagħha, il-
Mexxejja u l-Assoċjati kif elenkat fl-
Anness II ta’ dan ir-Regolament, u l-
Imsieħba Ewlenin li għandhom jintgħażlu 
skont il-klawżola 4(2).

Or. fr

Emenda 98
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 4 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sakemm tikkontribwixxi għall-
finanzjament msemmi fil-klawżola 15 biex 
jinkisbu l-għanijiet tal-Impriża Konġunta 
Clean Sky 2 stabbiliti fl-Artikolu 2 ta’ dan 
ir-Regolament, u sakemm taċċetta l-Istatuti 
tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2, 
kwalunkwe entità ġuridika stabbilita fi Stat 
Membru jew f’pajjiż assoċjat mal-
Programm ta' Qafas Orizzont 2020 tista’ 
tapplika biex issir Imsieħeb ewlieni tal-
Impriża Konġunta Clean Sky 2 
b’konformità mal-paragrafu 2.

1. Sakemm tikkontribwixxi għall-
finanzjament msemmi fil-klawżola 15 biex
jinkisbu l-għanijiet tal-Impriża Konġunta 
Clean Sky 2 stabbiliti fl-Artikolu 2 ta’ dan 
ir-Regolament, u sakemm taċċetta l-Istatuti 
tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2, 
kwalunkwe entità ġuridika stabbilita fi Stat 
Membru jew f’pajjiż assoċjat mal-
Programm Qafas Orizzont 2020 tista’ 
tapplika biex issir Mexxej, Assoċjat jew
Imsieħeb Ewlieni tal-Impriża Konġunta 
Clean Sky 2 b’konformità mal-paragrafu 2.

Or. en
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Emenda 99
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 4 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Imsieħba Ewlenin tal-Impriża 
Konġunta Clean Sky 2 u l-affiljati 
rilevanti tagħhom għandhom jintgħażlu 
permezz ta’ sejħa miftuħa, mhux 
diskriminatorja u sejħa kompetittiva u 
suġġetta għal evalwazzjoni indipendenti.
Is-sejħiet għandhom ikunu stigati mill-
ħtieġa għal kapaċitajiet ewlenin fl-
implimentazzjoni tal-programm. Huma 
għandhom ikunu ppubblikati fuq il-websajt 
ta' Clean Sky u kkomunikati permezz tal-
Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati u kanali 
oħra sabiex tiġi żgurata l-usa’ 
parteċipazzjoni possibbli.

2. L-Assoċjati, l-Imsieħba jew l-Imsieħba
Ewlenin tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 
għandhom jintgħażlu permezz ta’ sejħa 
miftuħa, mhux diskriminatorja u sejħa 
kompetittiva u suġġetta għal evalwazzjoni 
indipendenti. Is-sejħiet għandhom ikunu 
stigati mill-ħtieġa għal kapaċitajiet ewlenin 
fl-implimentazzjoni tal-programm. Huma 
għandhom ikunu ppubblikati fuq il-websajt 
ta’ Clean Sky u kkomunikati permezz tal-
Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati u kanali 
oħra sabiex tiġi żgurata l-usa’ 
parteċipazzjoni possibbli. Ir-razzjonal 
wara l-evalwazzjoni u r-riżultati tagħha 
għandhom jiġu ppubblikati fuq il-websajt 
ta’ Clean Sky.

Or. en

Emenda 100
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 4 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Membri kollha jistgħu jtemmu s-
sħubija tagħhom fl-Impriża Konġunta 
Clean Sky 2. It-terminazzjoni ssir effettiva 
u rrevokabbli sitt xhur wara n-notifika lill-
Membri l-oħra. Sa minn dak iż-żmien, il-
Membru preċedenti għandu jiġi rrilaxxat 
mill-obbligi kollha għajr dawk approvati 
jew li jsiru mill-Impriża Konġunta Clean 
Sky 2 qabel ma jtemm is-sħubija.

3. Il-Membri kollha jistgħu jtemmu s-
sħubija tagħhom fl-Impriża Konġunta 
Clean Sky 2. It-terminazzjoni ssir effettiva 
u rrevokabbli sitt xhur wara n-notifika lill-
Membri l-oħra. Sa minn dak iż-żmien, il-
Membru preċedenti għandu jiġi rrilaxxat 
mill-obbligi kollha għajr dawk approvati 
jew li jsiru mill-Impriża Konġunta Clean 
Sky 2 qabel ma jtemm is-sħubija. F’każ ta’ 
rtirar, jiġi stabbilit kont bejn il-membru li 
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qed jirtira u l-Impriża Konġunta Clean 
Sky 2 biex jintlaħqu l-obbligi finanzjarji 
tagħhom.

Or. fr

Emenda 101
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 4 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Is-Sħubija fl-Impriża Konġunta Clean 
Sky 2 ma tistax tiġi ttrasferita lil terza parti 
ħlief bl-approvazzjoni bil-miktub minn 
qabel tal-Bord tat-Tmexxija.

4. Is-Sħubija fl-Impriża Konġunta Clean 
Sky 2 ma tistax tiġi ttrasferita lil terza parti 
ħlief bl-approvazzjoni bil-miktub minn 
qabel tal-Bord tat-Tmexxija. Dan il-qbil 
jiġi magħrraf lill-Kummissjoni li għandha 
dritt topponi.

Or. fr

Emenda 102
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 6 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) tliet rappreżentanti tal-Kumitat 
Xjentifiku

Or. en

Emenda 103
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kompożizzjoni tal-Bord ta’ Tmexxija 
għandha tiżgura rappreżentanza 
sinifikanti ta’ SMEs.

Or. en

Emenda 104
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 7 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni
għandu jkollu 50% tad-drittijiet tal-vot. Il-
vot tal-Kummissjoni għandu jkun 
indiviżibbli. Kull rappreżentant għandu 
jkollu numru ugwali ta’ voti. Il-membri 
għandhom jagħmlu kull sforz biex jiksbu 
kunsens. Jekk ma jintlaħaqx kunsens, il-
Bord tat-Tmexxija għandu jieħu 
deċiżjonijiet b’maġġoranza ta’ mill-inqas 
75% tal-voti kollha, inklużi l-voti ta’ dawk 
li mhumiex f’attendenza.

1. Kull membru individwali tal-Bord ta' 
Tmexxija għandu jkollu vot ugwali 
wieħed.

Il-Bord tat-Tmexxija għandu jieħu 
deċiżjonijiet b’maġġoranza ta’ żewġ terzi 
tal-voti kollha eliġibbli. Il-Bord ta’ 
Tmexxija jiddeċiedi b’maġġoranza ta’ 
żewġ terzi kull darba li d-deċiżjoni ma 
tkunx tista’ tittieħed b’kunsens. Il-voti 
eliġibbli jinkludu l-membri kollha, anke 
dawk li mhumiex f’attendenza.
Il-Kummissjoni ma għandhiex ikollha d-
dritt għall-veto.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli li japplikaw għall-Bord ta’ Tmexxija ta’ Clean Sky 1 ħadmu tajjeb u żguraw 
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deċiżjonijiet effiċjenti min-naħa tal-Impriża Konġunta. Għalhekk għandhom jinżammu.

Emenda 105
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 7 – punt 3 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta r-
regoli ta' proċedura dettaljati tiegħu.

Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta u 
jagħmel disponibbli għall-pubbliku r-
regoli ta’ proċedura tiegħu.

Or. en

Emenda 106
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 8 – punt 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jaħtar, ineħħi, jestendi l-mandat, 
jipprovdi gwida lid-Direttur Eżekuttiv u 
jissorvelja l-prestazzjoni tiegħu;

(f) jaħtar, jirrevoka, jestendi l-mandat, 
jipprovdi gwida lid-Direttur Eżekuttiv u 
jissorvelja l-prestazzjoni tiegħu;

Or. fr

Emenda 107
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 8 – punt 2 – punt ta (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ta) jinnomina, fuq il-bażi ta’ talba 
t’offerta pubblika, il-korp indipendenti 
t’awditjar li se jkollu l-inkarigu li 
jippreżenta l-avviż previst fl-



PE524.725v01-00 44/63 AM\1011983MT.doc

MT

Artikolu 60 §5 tar-Regolament (UE-
EUROTAM) Nru 966/2012 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill;

Or. fr

Emenda 108
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 9 – punt 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar 
mill-Bord tat-Tmexxija, minn lista ta’ 
kandidati proposti mill-Kummissjoni, wara 
proċedura tal-għażla miftuħa u trasparenti. 
Il-Kummissjoni għandha tassoċja r-
rappreżentanza mill-membri l-oħra tal-
Impriża Konġunta Clean Sky 2 fil-
proċedura tal-għażla kif xieraq.

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar 
mill-Bord tat-Tmexxija, minn lista ta’ 
kandidati proposti mill-Kummissjoni, wara 
proċedura tal-għażla miftuħa u trasparenti. 
Il-Kummissjoni għandha tassoċja r-
rappreżentanza mill-membri l-oħra tal-
Impriża Konġunta Clean Sky 2 fil-
proċedura tal-għażla kif xieraq. Il-
Parlament Ewropew għandu dritt jopponi.

Or. fr

Emenda 109
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 9 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Id-Direttur Eżekuttiv jista’ jitneħħa biss 
b'deċiżjoni tal-Bord tat-Tmexxija li jaġixxi 
fuq proposta mill-Kummissjoni bl-
assoċjazzjoni tal-membri privati kif jixraq.

6. Id-Direttur Eżekuttiv jista’ jkun revokat
biss b’deċiżjoni tal-Bord tat-Tmexxija li 
jaġixxi fuq proposta mill-Kummissjoni bl-
assoċjazzjoni tal-membri privati kif jixraq.

Or. fr
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Emenda 110
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 10 – punt 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 111
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 10 – punt 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jissottometti għall-approvazzjoni lill-
Bord tat-Tmexxija l-kontijiet annwali;

(c) jadotta l-kontijiet annwali għall-
approvazzjoni tal-Bord tat-Tmexxija;

Or. fr

Emenda 112
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 10 – punt 4 – punt va (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(va) jorganizza t-talba t’offerta pubblika, 
li fuqha hu bbażat il-Bord tat-Tmexxija li 
jinnomina l-korp indipendenti t’awditjar 
li se jkollu l-inkarigu li jippreżenta l-avviż 
previst fl-Artikolu 60 §5 tar-Regolament 
(UE-EUROTAM) Nru 966/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

Or. fr
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Emenda 113
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Anness I – parti 10 – punt 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jimmaniġġaw is-sejħiet kif previst fil-
pjan ta’ ħidma u jamministra l-ftehimiet 
jew deċiżjonijiet, inklużi l-koordinazzjoni 
tagħhom;

(b) jimmaniġġjaw is-sejħiet, inkluża l-
evalwazzjoni minn grupp ta’ esperti 
indipendenti, kif previst fil-pjan ta’ ħidma 
u jamministra l-ftehimiet jew deċiżjonijiet, 
inklużi l-koordinazzjoni tagħhom;

Or. en

Emenda 114
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 10 – punt 5 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) tissorvelja sistema ta’ informazzjoni 
u promozzjoni għal parteċipazzjoni 
wiesgħa fl-attivitajiet tal-Impriża 
Konġunta, prinċipalment s-Sejħiet għal 
proposti, inkluża konnessjoni mas-sistema 
ta’ punti ta’ kuntatt nazzjonali.

Or. en

Emenda 115
Jerzy Buzek

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 11 – punt 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) SAT IADP,
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Or. en

Emenda 116
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness I – parti 11 – punt 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) rappreżentant ta’ kull Imsieħeb Ewlieni 
tal-ITDs jew il-IADPs;

(b) rappreżentant ta’ kull Imsieħeb Ewlieni 
tal-ITDs jew il-IADPs; Rappreżentanti tal-
mexxejja ta’ ITDs jew IADPs oħra jistgħu 
jipparteċipaw ukoll jekk jiddeċiedu li 
jagħmlu dan;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mexxejja l-oħra kollha tal-ITD u l-AADP għandhom jitħallew jipparteċipaw fi kwalunkwe 
Kumitat ta’ Tmexxija;

Emenda 117
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kompożizzjoni tiegħu għandha tkun tali 
li jkun hemm ugwaljanza bejn is-sessi 
b’konformità mal-Artikolu 16 tar-
Regolament (UE) Nru .../2013 [il-
Programm Qafas Orizzont 2020].

Or. en

Emenda 118
Teresa Riera Madurell
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Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 11 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull kumitat tat-Tmexxija għandu jadotta 
r-regoli ta’ Proċedura tiegħu, fuq il-bażi ta’ 
mudell komuni għal kull Kumitat tat-
Tmexxija.

Kull Kumitat tat-Tmexxija għandu jadotta
u jagħmel disponibbli għall-pubbliku r-
regoli ta’ proċedura tiegħu, fuq il-bażi ta’ 
mudell komuni għal kull Kumitat tat-
Tmexxija.

Or. en

Emenda 119
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 13 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jkun 
kompost minn mhux iktar minn 12-il
membru. Għandu jeleġġi president minn 
fost il-membri tiegħu.

1. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jkun 
kompost minn 28 membru, wieħed minn
kull Stat Membru, elett għal perjodu ta’ 
sentejn, li jista’ jiġġedded. Il-grupp
għandu jagħżel president minn fost il-
membri tiegħu għal perjodu ta’ sena, li 
jista’ jiġġedded. Il-kompożizzjoni tiegħu 
għandha tirrispetta l-prinċipju tal-
ugwaljanza bejn is-sessi skont l-
Artikolu 16 tal-Programm Qafas Orizzont 
2020.

Or. ro

Emenda 120
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 13 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-membri għandhom jirreflettu 
rappreżentazzjoni bilanċjata ta’ esperti tal-
aqwa livell dinji mill-kamp tal-akkademja, 
mill-industrija u mill-korpi regolatorji.

2. Il-membri għandhom jirreflettu 
rappreżentazzjoni bilanċjata ta’ esperti tal-
aqwa livell dinji mill-kamp tal-akkademja, 
mill-industrija u mill-korpi regolatorji.
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B’mod kollettiv, il-membri tal-Kumitat 
Xjentifiku għandu jkollhom il-kompetenzi 
xjentifiċi u l-għarfien espert neċessarji li 
jkopru l-qasam tekniku kollu meħtieġ biex 
isiru rakkomandazzjonijiet ibbażati fuq ix-
xjenza dwar l-Impriża Konġunta Clean Sky 
2.

B’mod kollettiv, il-membri tal-Kumitat 
Xjentifiku għandu jkollhom il-kompetenzi 
xjentifiċi u l-għarfien espert neċessarji li 
jkopru l-qasam tekniku kollu meħtieġ biex 
isiru rakkomandazzjonijiet ibbażati fuq ix-
xjenza dwar l-Impriża Konġunta Clean Sky 
2. Il-kompożizzjoni tiegħu għandha tkun 
tali li jkun hemm ugwaljanza bejn is-sessi 
b’konformità mal-Artikolu 16 tar-
Regolament (UE) Nru .../2013 [il-
Programm Qafas Orizzont 2020].

Or. en

Emenda 121
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 13 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-membri għandhom jirreflettu 
rappreżentazzjoni bilanċjata ta’ esperti tal-
aqwa livell dinji mill-kamp tal-akkademja,
mill-industrija u mill-korpi regolatorji.
B’mod kollettiv, il-membri tal-Kumitat 
Xjentifiku għandu jkollhom il-kompetenzi 
xjentifiċi u l-għarfien espert neċessarji li 
jkopru l-qasam tekniku kollu meħtieġ biex 
isiru rakkomandazzjonijiet ibbażati fuq ix-
xjenza dwar l-Impriża Konġunta Clean Sky 
2.

2. Il-membri għandhom jirreflettu 
rappreżentazzjoni bilanċjata ta’ esperti tal-
aqwa livell dinji mill-kamp tal-akkademja,
mis-soċjetà ċivili u mill-korpi regolatorji.
B’mod kollettiv, il-membri tal-Kumitat 
Xjentifiku għandu jkollhom il-kompetenzi 
xjentifiċi u l-għarfien espert neċessarji li 
jkopru l-qasam tekniku kollu meħtieġ biex 
isiru rakkomandazzjonijiet ibbażati fuq ix-
xjenza dwar l-Impriża Konġunta Clean Sky 
2.

Or. en

Emenda 122
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 13 – punt 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 123
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 13 – punt 4 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) jagħti parir dwar l-orjentamenti 
strateġiċi u l-operazzjonijiet tal-Impriża 
Konġunta Clean Sky 2;

Or. en

Emenda 124
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 13 – punt 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
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Emenda 125
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 13 – punt 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-
Impriża Konġunta Clean Sky 2, dwar l-
eżitu ta’ kull sejħa u implimentazzjoni ta’ 
proġett, dwar is-sinerġiji ma’ programmi 
rilevanti oħra tal-Unjoni, dwar l-
eżekuzzjoni tal-baġit ta’ Clean Sky 2 u 
dwar it-tixrid u l-isfruttar tar-riżultati ta’ 
riċerka.

Or. en

Emenda 126
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 13 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

7. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jadotta r-
regoli ta’ proċedura tiegħu u għandu 
jinnomina 3 rappreżentanti għall-Bord ta’ 
Tmexxija.

Or. en

Emenda 127
Teresa Riera Madurell
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Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 13 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

7. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jadotta u 
jagħmel disponibbli għall-pubbliku r-
regoli tal-proċedura tiegħu.

Or. en

Emenda 128
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 14 – punt 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) konnessjonijiet mal-Programm ta'
Qafas Orizzont 2020;

(c) konformità mal-Programm Qafas
Orizzont 2020;

Or. en

Emenda 129
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 14 – punt 3 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) ir-rakkomandabilità tal-inklużjoni ta’ 
prijorità ta’ riċerka partikolari koperta 
mill-Impriża Konġunta Clean Sky 2 
f’sejħiet regolari fil-Programm Qafas 
Orizzont 2020 sabiex jiġu żviluppati 
sinerġiji ġodda ma’ attivitajiet ta’ riċerka 
u innovazzjoni ta’ importanza strateġika;

Or. en
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Emenda 130
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 14 – punt 3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) ir-riżultati u l-ippjanar ta’ sejħiet 
għal proposti u sejħiet għal offerti

Or. en

Emenda 131
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 14 – punt 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 jagħmel disponibbli għall-
pubbliku r-regoli tal-proċedura tiegħu 
stess.

Or. en

Emenda 132
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 16 – punt 1 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Sa 40% tat-total tal-finanzjament mill-
Unjoni, għandu jiġi allokat lill-Mexxejja 
u l-affiljati parteċipanti tagħhom.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Billi huma flus pubbliċi, il-fondi operazzjonali kollha għandhom jiġi żborżati wara sejħa għal 
proposti miftuħa u kompetittiva. Ma għandha tingħata l-ebda preallokazzjoni ta’ fondi lill-
ebda entità partikolari.

Emenda 133
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – parti 16 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Sa 30% tat-total tal-finanzjament mill-
Unjoni, għandu jiġi allokat lill-Mexxejja 
u l-affiljati parteċipanti tagħhom.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi huma flus pubbliċi, il-fondi operazzjonali kollha għandhom jiġi żborżati wara sejħa għal 
proposti miftuħa u kompetittiva. Ma għandha tingħata l-ebda preallokazzjoni ta’ fondi lill-
ebda entità partikolari.

Emenda 134
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 16 – punt 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Mill-inqas 30% tal-finanzjament totali 
mill-Unjoni, għandu jiġu allokat permezz 
ta’ sejħiet kompetittivi għal proposti u 
sejħiet għal offerti. Attenzjoni partikolari 
għandha tingħata għall-iżgurar tal-
parteċipazzjoni xierqa tal-SMEs.

(c) 100% tal-finanzjament totali mill-
Unjoni, għandu jiġu allokat permezz ta’ 
sejħiet kompetittivi għal proposti u sejħiet 
għal offerti. Attenzjoni partikolari għandha 
tingħata għall-iżgurar tal-parteċipazzjoni 
xierqa tal-SMEs.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Billi huma flus pubbliċi, il-fondi operazzjonali kollha għandhom jiġi żborżati wara sejħa għal 
proposti miftuħa u kompetittiva. Ma għandha tingħata l-ebda preallokazzjoni ta’ fondi lill-
ebda entità partikolari.

Emenda 135
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 16 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Id-deroga mill-Artikolu 8(3) tar-
Regolament Nru .../2013 [ir-Regoli tal-
Parteċipazzjoni ta’ Orizzont 2020] li 
jippermetti li entità ġuridika unika tkun 
ir-riċevitur ta’ għotja, għandha tkun 
eċċezzjonali u ġġustifikata kif xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk is-sejħiet kollha għal proposti jippermettu li entità unika partikolari tirċievi l-
finanzjament minflok 3 entitajiet skont ir-regola ta’ Orizzont 2020, dan effettivament 
jittrasforma l-programm Clean Sky fi programm ta’ akkwist għall-industrija ajrunawtika, li 
ma għandux ikun l-għan tal-użu tal-fondi pubbliċi ta’ Orizzont 2020. 

Emenda 136
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 18 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk xi membru tal-Impriża Konġunta 
Clean Sky 2 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 
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għandu jiġi rrimedjat tali nuqqas. Jekk 
dan in-nuqqas ma jiġix irrimedjat f’dan 
il-perijodu, id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jlaqqa’ lill-Bord tat-Tmexxija biex 
jiddeċiedi jekk għandhiex tiġi rrevokata s-
sħubija tal-membru li qed jonqos jew jekk 
għandhomx jittieħdu xi miżuri oħra 
sakemm jintlaħqu l-obbligi. Il-membri 
kollha li ma jirrispettawx dawn l-obbligi 
jistgħu jkunu, inizjalment u wara li 
jinstemgħu u tkun proposta lilhom 
proċedura ta’ regolarizzazzjoni, sospiżi 
mid-dritt tal-vot tagħhom għall-Bord tat-
Tmexxija.

Or. fr

Emenda 137
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 20 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Impriża Konġunta Clean Sky 2 
għandha tirrapporta annwalment lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 60(5) tar-
Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012.

3. L-Impriża Konġunta Clean Sky 2 
għandha tirrapporta annwalment lill-
Kummissjoni u lill-awtoritajiet baġitarji.

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

Or. en

Emenda 138
Jean-Pierre Audy
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Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 20 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta Clean 
Sky 2 għandhom ikunu eżaminati minn 
korp indipendenti ta’ awditu kif stipulat fl-
Artikolu 60(5) tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012.

4. Il-Kontijiet tal-Impriża Konġunta Clean 
Sky 2 għandhom ikunu eżaminati mill-
Qorti tal-Awdituri fil-qafas tal-proċedura 
ta’ kwittanza. Fil-ħidma tagħha, il-Qorti 
tikkunsidra dak tal-korp indipendenti ta’ 
awditu li se jkollu l-inkarigu li jippreżenta 
l-avviż previst fl-Artikolu 60 §5 tar-
Regolament (UE-EUROTAM) Nru 
966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill;

Or. fr

Emenda 139
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 20 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta Clean 
Sky 2 għandhom ikunu eżaminati minn 
korp indipendenti ta’ awditu kif stipulat 
fl-Artikolu 60(5) tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012.

4. Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta Clean 
Sky 2 għandhom ikunu eżaminati mill-
Qorti tal-Awdituri.

Or. en

Emenda 140
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 20 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta Clean 
Sky 2 għandhom ikunu eżaminati minn 

4. Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta Clean 
Sky 2 għandhom ikunu eżaminati mill-
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korp indipendenti ta’ awditu kif stipulat 
fl-Artikolu 60(5) tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012.

Qorti tal-Awdituri skont l-Artikolu 287 
tat-TFUE.

Or. en

Emenda 141
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 20 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Qorti tal-Awdituri għandha tħejji 
Rapport Annwali Speċifiku dwar l-
Impriża Konġunta Clean Sky 2.

Or. en

Emenda 142
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 20 – punt 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta Clean 
Sky 2 ma għandhomx ikunu soġġetti għal 
eżami mill-Qorti tal-Awdituri.

imħassar

Or. en

Emenda 143
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 20 – punt 4 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta Clean 
Sky 2 ma għandhomx ikunu soġġetti għal 
eżami mill-Qorti tal-Awdituri.

imħassar

Or. fr

Emenda 144
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 20 – punt 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta Clean 
Sky 2 ma għandhomx ikunu soġġetti għal 
eżami mill-Qorti tal-Awdituri.

imħassar

Or. en

Emenda 145
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 23 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Impriża Konġunta Clean Sky 2, il-
korpi tagħha u l-persunal għandhom 
jevitaw kunflitt ta’ interess fl-
implimentazzjoni tal-attivitajiet tagħhom.

1. L-Impriża Konġunta Clean Sky 2, il-
korpi tagħha u l-persunal għandhom 
jevitaw kunflitt ta’ interess fl-
implimentazzjoni tal-attivitajiet tagħhom.
B’mod partikolari l-iżvelar ta’ interess 
skont l-Artikolu 16(4a) ta’ dan ir-
Regolament għandu jsir pubbliku.

Or. en

(Ara l-emenda tal-Artikolu 16, il-paragrafu 4a ġdid.)
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Emenda 146
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 23 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord tat-Tmexxija jista’ jadotta regoli 
sabiex jiġu evitati u mmaniġġjati l-kunflitti 
ta’ interess applikabbli lill-membri, il-korpi 
u l-persunal tiegħu. F’dawk ir-regoli, 
għandha ssir dispożizzjoni biex ikun evitat 
kwalunkwe kunflitt ta’ interess għar-
rappreżentanti tal-membri li jservu fil-Bord 
tat-Tmexxija.

2. Il-Bord tat-Tmexxija jista’ jadotta regoli 
sabiex jiġu evitati u mmaniġġjati l-kunflitti 
ta’ interess applikabbli lill-membri, il-korpi 
u l-persunal tiegħu. F’dawk ir-regoli, 
għandha ssir dispożizzjoni biex ikun evitat 
kwalunkwe kunflitt ta’ interess għar-
rappreżentanti tal-membri li jservu fil-Bord 
tat-Tmexxija. B’mod partikolari l-iżvelar 
ta’ interess skont l-Artikolu 16(4a) ta’ dan 
ir-Regolament għandu jsir pubbliku.

Or. en

(Ara l-emenda tal-Artikolu 16, il-paragrafu 4a ġdid.)

Emenda 147
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 23 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord tat-Tmexxija jista’ jadotta regoli 
sabiex jiġu evitati u mmaniġġjati l-kunflitti 
ta’ interess applikabbli lill-membri, il-korpi 
u l-persunal tiegħu. F’dawk ir-regoli, 
għandha ssir dispożizzjoni biex ikun evitat 
kwalunkwe kunflitt ta’ interess għar-
rappreżentanti tal-membri li jservu fil-Bord 
tat-Tmexxija.

2. Il-Bord tat-Tmexxija jadotta regoli 
sabiex jiġu evitati u mmaniġġjati l-kunflitti 
ta’ interess applikabbli lill-membri, il-korpi 
u l-persunal tiegħu. F’dawk ir-regoli, 
għandha ssir dispożizzjoni biex ikun evitat 
kwalunkwe kunflitt ta’ interess għar-
rappreżentanti tal-membri li jservu fil-Bord 
tat-Tmexxija.

Or. fr

Emenda 148
Philippe Lamberts
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f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 24 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-proċess ta’ stralċ tal-Impriża 
Konġunta Clean Sky 2 għandu jibda fi 
tmiem il-perjodu definit fl-Artikolu 1 ta’ 
dan ir-Regolament.

1. Il-proċess ta’ stralċ tal-Impriża 
Konġunta Clean Sky 2 għandu jibda fi 
tmiem il-perjodu definit fl-Artikolu 1 ta’ 
dan ir-Regolament jew qabel jekk l-
objettivi tal-impriża ma jkunux qed 
jintlaħqu.

Or. en

Emenda 149
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 24 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-Impriża Konġunta Clean Sky 2 
tkun għaddejja mill-proċess ta’ stralċ, l-assi 
tagħha għandhom jintużaw biex ikopru l-
obbligi tagħha u l-ispiża relatata mal-
proċess ta’ stralċ. Kwalunkwe fdal għandu 
jitqassam fost il-membri fiż-żmien tal-
proċess ta’ stralċ proporzjonalment mal-
kontribuzzjoni finanzjarja tagħhom lill-
Impriża Konġunta Clean Sky 2. 
Kwalunkwe fdal bħal dan imqassam lill-
Unjoni għandu jiġi ritornat lill-baġit tal-
Unjoni.

4. Meta l-Impriża Konġunta Clean Sky 2 
tkun għaddejja mill-proċess ta’ stralċ, l-assi 
tagħha għandhom jintużaw biex ikopru l-
obbligi tagħha u l-ispiża relatata mal-
proċess ta’ stralċ. Kwalunkwe fdal għandu 
jitqassam fost il-membri fiż-żmien tal-
proċess ta’ stralċ proporzjonalment mal-
kontribuzzjoni finanzjarja tagħhom lill-
Impriża Konġunta Clean Sky 2. 
Kwalunkwe fdal bħal dan imqassam lill-
Unjoni għandu jiġi ritornat lill-programm 
speċifiku ta’ implimentazzjoni tal-
programm qafas Orizzont 2020 fi ħdan il-
baġit tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 150
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Anness 3 – tabella – ringiela 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1% tal-valuri IADP/ITD ta' hawn fuq Evalwatur tat-Teknoloġija 5 % tal-valuri 
IADP/ITD ta’ hawn fuq

Or. en

Emenda 151
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 3 – tabella – ringiela 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Attività trasversali Eco-DESIGN 2% tal-
valuri IADP / ITD ta' hawn fuq

Attività trasversali Eco-DESIGN 15 % tal-
valuri IADP / ITD ta’ hawn fuq

Or. en

Emenda 152
Jerzy Buzek

Proposta għal regolament
Anness 3 – tabella

Test propost mill-Kummissjoni

100%
IADPs
Inġenji tal-ajru kbar tal-passiġġieri 32%
Inġenji tal-ajru reġjonali 6%
Inġenji bl-iskrejjen 12%
ITDs
Oqfsa tal-ajruplani 19%
Inġenji 17%
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Sistemi 14%
Attivitajiet Trasversali
Evalwatur tat-Teknoloġija 1 % tal-valuri IADP / ITD ta’ hawn fuq
Attività Trasversali Eco-DESIGN 2 % tal-valuri IADP / ITD ta’ hawn fuq 
Attività Trasversali tat-Trasport Żgħir bl-
Ajru

3% tal-valuri IADP / ITD ta’ hawn fuq

Emenda

100%
IADPs
Inġenji tal-ajru kbar tal-passiġġieri 32%
Inġenji tal-ajru reġjonali 6%
Inġenji bl-iskrejjen 12%
ITDs
Oqfsa tal-ajruplani 19%
Inġenji 17%
Sistemi 14%
Attivitajiet trasversali
Evalwatur tat-Teknoloġija 1 % tal-valuri IADP/ITD ta’ hawn fuq bl-

esklużjoni tal-valur SAT IADP
Attività Trasversali Eco-DESIGN 2 % tal-valuri IADP/ITD ta’ hawn fuq bl-

esklużjoni tal-valur SAT IADP
SAT 5% tal-valuri IADP / ITD ta’ hawn fuq

Or. en


